
Kommunstyrelsen 
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Datum 
2019-01-21 

Kommunstyrelsen 
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 5 februari 2019 kl. 08:00 i 
KS-salen. 

Hålltider för sammanträdet 
08.00 Upprop 
08.05 EU-projekt Investeringsfrämjande i Västernorrland – 
08.35 

09.35 
09.50 
10.05 
10.25 

10.40 
11.00 
11.15 
12.00 
14.30 

Policy för kompetensförsörjning ink. Utbildning HR – Pernilla Unander, HR-
chef 
Kaffe 
Remissvar långtidsplan 2020-2022 – Ulf Andersson, Trafikchef 
Scenkonstbiennal – Mira Helenius Martinsson, projektledare 
Lägesbeskrivning ekonomi – Sofia Pettersson, kommundirektör och Lena 
Einarsson, ekonomichef 
Granskning socialnämnden – Sofia Pettersson 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör m.fl. 
Ärendegenomgång 
Lunch och gruppmöte 
Beslutssammanträde  

Föredragningslista 

1. Informationsärenden
2. Val av justerare
3. Medborgarförslag - Tillgänglighet på teckenspråk
4. Medborgarförslag - Teckenspråk på Härnösands kommun
5. Medborgarförslag – Ändring ordningsstadgan – lokala föreskrifter
6. Medborgarförslag - Seminariet
7. EU-projekt Investeringsfrämjande i Västernorrland
8. Policy för kompetensförsörjning
9. Riktlinjer för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 6 kap 9-

10 §§ kommunallagen
10. Lägesbeskrivning ekonomi
11. Granskning socialnämnden
12. Försäljning tomträtt Saltvik 8:27
13. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPL-

KL18)
14. Reglemente kommunalt partistöd Härnösands kommun
15. Remissvar långtidsplan 2020-2022
16. Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019
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17.  Anmälan av delegationsbeslut 
18.  Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 
 

Andreas Sjölander 
ordförande 
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 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag – Tillgänglighet på teckenspråk 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att teckenspråkstolkning 
ska finnas på kommunfullmäktiges sammanträden, på idrottsevenemang och 
andra offentliga evenemang samt skolavslutningar. 

Vad gäller kommunfullmäktige så finns möjligheten att som allmänhet 
anmäla att behov av tolk finns. Om så sker finns tolk tillgänglig under 
sammanträdet. Kommunledningskontorets bedömning är att detta är en 
tillräcklig åtgärd för att göra fullmäktiges sammanträden tillgängliga för 
personer med behov av teckenspråkstolkning. 

Medborgarförslagets andra del handlar om teckenspråkstolkning av 
idrottsevenemang och andra offentliga evenemang.  

När det gäller idrottsevenemang är det inte något som anordnas av 
kommunen och det är upp till den arrangerande föreninge att besluta om 
eventuell teckenspråkstolkning. 

Vid kommunens större offentliga arrangemang, så som till exempel Earth 
Hour eller nationaldagsfirandet, är ambitionen att det alltid ska finnas 
teckenspråkstolkning. 

Den sista delen av medborgarförslaget handlar om skolavslutningar. Frågan 
har ställts till skolförvaltningen hur det fungerar idag. Då det är rektorerna 
som är ansvariga för att tolk finns tillgänglig har de fått svara på frågan och 
de har svarat att när vårdnadshavare och i vissa fall syskon med behov av 
teckenspråkstolk är delaktiga i grundskolans aktiviteter finns tillgång till 
tolk. Det vanligaste förfarandet är att mentor till elev med teckenspråkiga 
vårdnadshavare beställer tolk. Mentor har kunskap om det finns behov och 
vid vilka aktiviteter det kan vara aktuellt. Detta görs lika vid behov av tolk i 
andra språk. Den som har behov behöver inte anmäla eller beställa tolk själv 
vid dessa tillfällen. Inom gymnasieskolan finns tolk tillgängliga vid 
aktiviteter som där vårdnadshavare är delaktiga, det kan vara 
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utvecklingssamtal eller liknande samtal. Vårdnadshavare är inte delaktiga 
vid skolavslutningar och liknande aktiviteter i gymnasieskolan vilket 
innebär att det inte beställs tolk. 

Med detta anser kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat. 

Socialt perspektiv 
Inkludering är en viktig fråga för kommunen, men bedömningen är att 
beslutet inte påverkar detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv 

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

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Tillgänglighet på teckenspråk   

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Ina Lindström 
Utredare 
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Remiss angående medborgarförslag - 
Tillgänglighet på teckenspråk 
Bakgrund 
 Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige angående 
tillgänglighet på teckenspråk. Bland annat lyfts frågan om skolavslutningar 
och tillgänglighet till teckenspråkstolkar på dessa.  

Beskrivning av ärendet 
Skolförvaltningen har fått i uppdrag att svara på följande frågor: 

- Hur ser tillgängligheten ut till teckenspråkstolk på skolavslutningar i 
kommunens skolor? 

- När skolorna anordnar som t.ex. skolavslutningar, finns det alltid 
teckenspråkstolk eller måste den som är i behov av sådan själv 
beställa/anmäla att behovet finns?  

Skolförvaltningens svar 
Rektorer är ansvariga för att tolk erbjuds när det finns behov och har svarat 
på frågor i remissvaret. Rektorer i Härnösands kommuns skolor har givit 
svaret att när vårdnadshavare och i vissa fall syskon med behov av 
teckenspråkstolk är delaktiga i grundskolans aktiviteter finns tillgång till 
tolk. Det vanligaste förfarandet är att mentor till elev med teckenspråkiga 
vårdnadshavare beställer tolk. Mentor har kunskap om det finns behov och 
vid vilka aktiviteter det kan vara aktuellt. Detta görs lika vid behov av tolk i 
andra språk. Den som har behov behöver inte anmäla eller beställa tolk själv 
vid dessa tillfällen. Inom gymnasieskolan finns tolk tillgängliga vid 
aktiviteter som där vårdnadshavare är delaktiga, det kan vara 
utvecklingssamtal eller liknande samtal. Vårdnadshavare är inte delaktiga 
vid skolavslutningar och liknande aktiviteter i gymnasieskolan vilket 
innebär att det inte beställs tolk.  

Teckenstöd används i den dagliga kommunikationen i förskolan och i 
grundsärskolan. Detta innebär att verksamhetens egen personal använder 
stödtecken eller vid behov teckenspråk fullt ut i olika aktiviteter.  
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Birgitta Wigren 
Skolchef  
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Namn

Anna Sofia Såthe

Adress

Krokvägen 12 A

Postnummer

871 60

Ort

Härnösand

Telefon

0722038361

E-postadress

annasofia.sathe@hotmail.com

Datum

2018-04-26

Rubrik på medborgarförslaget

Tillgänglighet på teckenspråk

Här skriver du ditt förslag

Jag vill det ska finnas tolk hos kommunfullmäktiges möten.

Jag vill det ska finnas tolkar till olika idrottsevenemang för det ska vara självklart för döva att delta.

Varje skolavslutning eller olika evenemang hos kommun, som t.ex. torget eller liknande ska det alltid finnas
tolk.

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).
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Alla döva som bor i Härnösands kommun ska ha lika rätt att vara fulldelaktiga som alla andra individer i
Härnösands kommun.
Visa att vi är en attraktiv stad att fler andra ska kunna flytta in.
Visa att vi tar det på allvar att alla ska ha lika rätt till information, oavsett vad det kostar.

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Teckenspråk på Härnösands 
kommun 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommundirektören att utreda frågan om teckenspråkstolkning 
på kommunens hemsida, samt 

att i övrigt avslå medborgarförslaget.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att teckenspråkstolkning 
ska finnas på kommunens hemsida samt att kommunen ska anställa en 
teckenspråkskunnig person vid kommunens servicecenter. 

Härnösands kommun har idag ingen teckenspråkstolkning på sin hemsida. 
Många kommuner har delar av informationen på sin hemsida 
teckenspråkstolkad. Exempelvis Örebro kommun har nyheter och 
information om sina olika förvaltningar på teckenspråk. 

Kommunledningskontoret bedömning är att det är en god idé att utreda 
möjligheten att ha delar av kommunens hemsida teckenspråkstolkad och 
föreslår därför att ett sådant uppdrag ges till kommundirektören. 

Medborgarförslagets andra del handlar om möjligheten att få hjälp av 
kommunen med tolkning av dokument, samhällsinformation och så vidare 
av en teckenspråkskunnig person.  

I dag finns inte en teckenspråkskunnig person anställd vid servicecenter, 
men möjlighet finns att boka en teckenspråkskunnig tolk och på sätt få den 
hjälp man behöver. Därför anser kommunledningskontoret att resterande del 
av medborgarförslaget ska avslås. 

Socialt perspektiv 
Att teckenspråkstolka delar av hemsidan leder till en ökad inkludering av 
kommunens invånare som lättare kan ta del av den information som finns på 
hemsidan. 

Ekologiskt perspektiv 
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Att teckenspråkstolka delar av hemsidan kan leda till ökade kostnader, 
vilket måste utredas och sedan måste eventuella kostnader beslutas om.   

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag – Teckenspråk på Härnösands kommun   

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Ina Lindström 
Utredare 
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Namn

Anna Sofia Såthe

Adress

Krokvägen 12 A

Postnummer

871 60

Ort

Härnösand

Telefon

0722038361

E-postadress

annasofia.sathe@hotmail.com

Datum

2018-04-26

Rubrik på medborgarförslaget

Teckenspråk på Härnösands kommun

Här skriver du ditt förslag

Jag vill ha information på teckenspråk i Härnösands kommuns hemsida.

Vi behöver också teckenspråk på medborgarsplats där man får hjälp och rätt service på Härnösands kommun

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).
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För alla som bor i Härnösand har rätt till information på sitt språk. Alla döva kan inte svenska så bra och vill
förstå teckenspråk 100 %
Det är att anställa en döv med full kunskap i översättning och gör översättningar och kommunikations avd kan
hjälpa till att lägga ut och ordna hemsidan.
Medborgarplats service i Härnösands kommun som t.ex. döva kan få hjälp med översättning från myndigheters
brev till teckenspråk, eller om det är något döv individ behöver hjälp med att skriva ansökan.
Det kan också vara frågor om olika rättigheter man har eller kunna fråga om olika erbjudanden inom kommun.
Man kan få rådgivning om hur man kan ta tillgång till olika hjälp i kommunen som med byggnad eller
förskolan/skolan.
Anställ en döv med full kunskap i svenska och det svenska teckenspråk som kan jobba där.

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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§ 4 Dnr 2018-000213 000 

Medborgarförslag - Ändring ordningsstadgan - lokala 
ordningsföreskrifter 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att avslå medborgarförslaget.    

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.       

Bakgrund 
Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2018-05-28. 
Förslagsställaren vill att det ska vara enklare att ansöka om tillstånd för att 
anordna tillställningar på till exempel torget. Förslagställaren menar att om 
det blir enklare att anordna bössinsamling, dans eller schackspel så kommer 
torget i Härnösand att bli mer levande.  

Att förenkla detta så vill förslagsställaren att ansökningen för tillställningen 
inte måste skickas till polisen utan endast till kommunen och bör besvaras 
inom en vecka och endast kosta arrangören 20 kr.  

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom 
ordningslagen säger att offentliga och allmänna arrangemang ska ges 
tillstånd av polisen samt att det är myndigheten som prissatt handläggningen. 
Kommunen kan inte godkänna arrangemang som sker på offentlig eller 
allmänplats utan att polisen givit sitt godkännande.        

De arrangemang som enligt polisen behöver tillstånd är bland annat: 
uteservering, placering av valstuga, försäljning, insamling av pengar, 
byggetablering (placering av container, byggsäck, byggcontainer), placering 
av skylt, bord eller scen, störande buller. 
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Vid offentlig tillställnings, till exempel dansföreställning, så kärvs också 
tillstånd av polisen enligt ordningslagen. 

Vid allmän sammankomst med arrangemang för demonstrationer, 
manifestationer och opinionsyttringar kärvs tillstånd av polisen enligt 
ordningslagen.   

Kommunledningskontoret anser att det inte gör att kringgå polisens 
tillståndsbeslut samt kostnad för dessa med hänvisning till ordningslagen och 
föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

Socialt perspektiv 
Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det 
socialperspektivet negativt då ingen förändring gör för dagens möjlighet att 
arrangera olika sammankomster på kommunens marks.   

Ekologiskt perspektiv 
Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekologiska 
perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekonomiska 
perspektivet.       

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-01-07 

Medborgarförslag – Ändring ordningsstadgan – lokala ordningsföreskrifter 

Komplettering till medborgarförslag – Ändring ordningsstadgan – lokala 
ordningsföreskrifter 

 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - Ändring ordningsstadgan - lokala 
ordningsföreskrifter 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att avslå medborgarförslaget.    

 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag inkom till kommunfullmäktige 2018-05-28. 
Förslagsställaren vill att det ska vara enklare att ansöka om tillstånd för att 
anordna tillställningar på till exempel torget. Förslagställaren menar att om 
det blir enklare att anordna bössinsamling, dans eller schackspel så kommer 
torget i Härnösand att bli mer levande.  
Att förenkla detta så vill förslagsställaren att ansökningen för tillställningen 
inte måste skickas till polisen utan endast till kommunen och bör besvaras 
inom en vecka och endast kosta arrangören 20 kr.  

Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom 
ordningslagen säger att offentliga och allmänna arrangemang ska ges 
tillstånd av polisen samt att det är myndigheten som prissatt 
handläggningen. Kommunen kan inte godkänna arrangemang som sker på 
offentlig eller allmänplats utan att polisen givit sitt godkännande.        

De arrangemang som enligt polisen behöver tillstånd är bland annat: 
uteservering, placering av valstuga, försäljning, insamling av pengar, 
byggetablering (placering av container, byggsäck, byggcontainer), placering 
av skylt, bord eller scen, störande buller. 

Vid offentlig tillställnings, till exempel dansföreställning, så kärvs också 
tillstånd av polisen enligt ordningslagen. 

Vid allmän sammankomst med arrangemang för demonstrationer, 
manifestationer och opinionsyttringar kärvs tillstånd av polisen enligt 
ordningslagen.   
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Kommunledningskontoret anser att det inte gör att kringgå polisens 
tillståndsbeslut samt kostnad för dessa med hänvisning till ordningslagen 
och föreslår därför att medborgarförslaget avslås. 

 

Socialt perspektiv 
Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det 
socialperspektivet negativt då ingen förändring gör för dagens möjlighet att 
arrangera olika sammankomster på kommunens marks.   

Ekologiskt perspektiv 
Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det ekologiska 
perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Bedömningen är att beslutet i tjänsteskrivelsen inte påverkar det 
ekonomiska perspektivet.        

Beslutsunderlag 
Ordningslag (1993:1617)  

Polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/ 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/ 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/  

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Henrik Petre 
Utredare 
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https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/
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Namn

Ferenc Szeplaky

Adress

Sehlstdtsvägen 26

Postnummer

871 51

Ort

Härnösand

Telefon

0703337021

E-postadress

ferenc@szeplakys.com

Datum

20180425

Rubrik på medborgarförslaget

Ändring ordningstadgan

Här skriver du ditt förslag

Vill ha ändring av lokala ordningsstadgan så att det är lättare
och betydligt blligare att ha t.ex musik på torget samt andra aktviviteter som är ideella.

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).

Se ovan
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Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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Namn

Ferenc Szeplaky

Adress

Sehlstdedtsvägen 26

Postnummer

87151

Ort

Härnösand

Telefon

0703337021

E-postadress

ferenc@szeplakys.com

Datum

20180426

Rubrik på medborgarförslaget

Ändring av lokala ordningsföreskrfter

Här skriver du ditt förslag
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Medborgarförslag.
Jag har igår lämnat ett medborgarförslag.
Detta var inte tillräckligt detaljerat, därför lämnar
jag följande tillägg.

Förslag till ändring lokala ordningsförskrifter.
Jag vill att kommunen ser över tillståndsgivning
för sammankomster på offentlig mark t.ex. torget.

Börja med att vissa lördagar i sommar skall endast en enkel ansökan kunna göras. Skall beslutas av
kommunen inte
polisen. Bör besvaras inom en vecka.
Exempelvis: Jag vill sjunga på torget. Jag vill ha en
bössinsamling. Jag vill spela schack på torget.
Naturligtvis med namn och adress på ansökan.
Lägg avgiften på endast 20 kronor.
Bör kunnas tas på mötet i juni 2018.
Utvärdera detta i höst och skriv in ett enkelt förfarande senare
i  ordningsstadgan.
Detta förslag underlättar att vi kommer att ha ett levande torg
med aktiviteter.

Ferenc Szeplaky

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).

se ovan

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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§ 6 Dnr 2018-000417 231 

Medborgarförslag - Seminariet 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsestyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att avslå medborgarförslaget, samt 

att medborgarförslaget överförs till befintligt projekt för att utveckla 
Seminariet 18.  

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.       

Bakgrund 
Det har inkommit ett medborgarförslag där det föreslås att kommunen 
restaurerar den gamla skolbyggnaden på fastigheten Seminariet 18 genom att 
bygga lägenheter för äldre alternativt hyresrätter. Förslagställaren föreslår 
vidare att gymnastiksalen tas till vara på och används till de äldre för hälsa 
och välbefinnande, samt att grönområdet utvecklas till en bevuxen och 
blommande park att vistas i. 

Härnösands kommun förvärvade fastigheten Seminariet 18 med tillhörande 
skolbyggnader för att utveckla och förtäta området med nya bostäder. Den 
gamla skolbyggnaden med tillhörande gymnastiksal är byggnader med höga 
arkitektoriska kulturvärden, vilket kommunen har för avsikt att tillvarata. 
Tillväxtavdelningen har påbörjat ett utvecklingsarbete där den gamla 
skolbyggnaden med tillhörande gymnastiksal är en viktig del i utvecklingen.  

Härnösands kommun kommer inte att renovera och bygga bostäder i den 
äldre skolbyggnaden, däremot arbetar kommunen för att hitta en exploatör 
som vill utveckla byggnaden och området. Hur gestaltning och utveckling 
utfaller beror till stor del på tillkommande exploatör. Ambitionen med 
området är att det ska utvecklas till ett grönt område som blir attraktivt för 
alla oavsett ålder att leva och vistas i.  
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De förslag som har framförts i medborgarförslaget är intressanta, både vad 
det gäller att bygga bostäder i den äldre skolbyggnaden och att utveckla 
gymnastiksalen.  

Tillväxtavdelningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas till befintligt 
projekt för att utveckla Seminariet 18.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-10 

Medborgarförslag - Seminariet 

______  

 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Tillväxtavdelning 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-01-10 

 
Dnr  
KS/2018-000417 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Seminariet 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsestyrelsens 
arbetsutskott, föreslå kommunstyrelsen besluta  

att avslå medborgarförslaget samt 
att medborgarförslaget överförs till befintligt projekt för att utveckla 
Seminariet 18.  

Beskrivning av ärendet 
Det har inkommit ett medborgarförslag där det föreslås att kommunen 
restaurerar den gamla skolbyggnaden på fastigheten Seminariet 18 genom 
att bygga lägenheter för äldre alternativt hyresrätter. Förslagställaren 
föreslår vidare att gymnastiksalen tas till vara på och används till de äldre 
för hälsa och välbefinnande, samt att grönområdet utvecklas till en bevuxen 
och blommande park att vistas i. 

Beslutsunderlag 
Härnösands kommun förvärvade fastigheten Seminariet 18 med tillhörande 
skolbyggnader för att utveckla och förtäta området med nya bostäder. Den 
gamla skolbyggnaden med tillhörande gymnastiksal är byggnader med höga 
arkitektoriska kulturvärden, vilket kommunen har för avsikt att tillvarata. 
Tillväxtavdelningen har påbörjat ett utvecklingsarbete där den gamla 
skolbyggnaden med tillhörande gymnastiksal är en viktig del i utvecklingen.  

Härnösands kommun kommer inte att renovera och bygga bostäder i den 
äldre skolbyggnaden, däremot arbetar kommunen för att hitta en exploatör 
som vill utveckla byggnaden och området. Hur gestaltning och utveckling 
utfaller beror till stor del på tillkommande exploatör. Ambitionen med 
området är att det ska utvecklas till ett grönt område som blir attraktivt för 
alla oavsett ålder att leva och vistas i.  

De förslag som har framförts i medborgarförslaget är intressanta, både vad 
det gäller att bygga bostäder i den äldre skolbyggnaden och att utveckla 
gymnastiksalen.  

Tillväxtavdelningen föreslår att medborgarförslaget överlämnas till 
befintligt projekt för att utveckla Seminariet 18.   



 
Härnösands kommun 
 
Tillväxtavdelning 
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Datum 
2019-01-15 

Dnr 
KS/2018-000417 

 

 

 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Hanna Viklund 
Planhandläggare 

 

Bilagor 
Medborgarförslag seminariet 
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Namn

Linda Leek

Adress

Villavägen 9

Postnummer

87160

Ort

Härnösand

Telefon

0702340588

E-postadress

leeklinda@hotmail.com

Datum

2018-10-05

Rubrik på medborgarförslaget

Seminariet

Här skriver du ditt förslag

Hej!

Vi bor på villavägen, nära gamla kastellskolan (seminariet). Den här byggnaden är otroligt vacker och det är
trist att den står tom och förfaller. Det vore än mer sorgligt om den rivs. Vi har som förslag att kommunen
restaurerar byggnaden och bygger lägenheter för äldre eller vanliga hyresrätter i den. Gymnastiksalen skulle
eventuellt kunna användas till de äldre för deras hälsa och välbefinnande, grönområdet vore en fantastisk miljö
att anlägga blommor och växtlighet på för de äldre att vistas i sommartid.

Med vänlig hälsning,

Linda Leek

2018-10-05
KS18-417-231
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Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).

Det vore såväl kulturbevarande och samhällsnyttigt att restaurera denna historiska byggnad. Behovet av
boende för såväl äldre eller efterfrågan på vanliga hyresrätter är stor.

Jag godkänner att mitt namn och mitt medborgarförslag publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke enligt
dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha mer information
om hur dina personuppgifter används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja

Samtycke

2018-10-05 09.58

Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
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§ 5 Dnr 2019-000017 3.4.2.1 

EU-projekt Investeringsfrämjande i Västernorrland 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att under förutsättning att beslut tas enligt bifogad finansieringsplan hos 
deltagande medfinansiärer delta och medfinansiera projektet 
Investeringsfrämjande i Västernorrland med totalt 228 702 kr under åren 
2019–2022,  

att medfinansieringen belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter år 2019 med 56 917 kr, 

att medfinansieringen för åren 2020-2022 inarbetas i kommande 
budgetarbete, samt 

att uppdra till kommundirektören att tillsammans med Region 
Västernorrland och andra intressenter skapa förutsättningar för en permanent 
regional organisation kring investeringsfrämjande i Västernorrland efter 
projektslut år 2022.  

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till kommunstyrelsen 
utan eget förslag. 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att man i attsats fyra förtydligar 
ordet regionen och ändrar till Region Västernorrland.      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger två förslag till beslut, liggande 
förslag och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta att 
ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att ärendet ska 
avgöras idag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat ärendet 
avgörs idag.   

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag.  
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Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.     

Reservation 
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande och det på grund av 
att ärenden behöver få en kompletterande dragning i kommande 
kommunstyrelse innan beslut kan fattas.  

Bakgrund 
Det finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett 
riktat arbete för utländska etableringar. Ett investeringsfrämjande arbete ska 
stärka kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agera som en 
neutral part/landningsplats för olika förfrågningar. 

Merparten av kommunerna har därför under några år, både genom förstudier 
och i det nuvarande EU-projektet High Coast Invest, gemensamt arbetat för 
att fler utländska företag ska etablera sig i länet. Uppbyggnaden av 
investeringskontoret High Coast Invest utgör en god grund för ett regionalt 
fortsatt hållbart investeringsfrämjande arbete.  

Nuvarande projekt har identifierat tydliga hållbara attraktiva erbjudanden 
och har under projekttiden hittills medverkat till att fyra etableringar 
påbörjats. Företagen beräknar att dessa kommer att kunna generera upp till 
120 arbetstillfällen.   

I den utvärderingen som fortgår av pågående projekt lyfter kommunerna 
fram att Västernorrland behöver fortsätta det investeringsfrämjande arbetet. 
Framförallt poängteras att behovet av sakkunnig verksamhet som kan bistå 
kommunerna och samtidigt stärka samverkan mellan kommunerna för 
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och dynamiskt näringsliv. 

Investeringsfrämjande arbete kännetecknas av långa ledtider och många 
parallella processer, arbetet har därför inom många områden bara påbörjats 
och mer tid behövs. Kunskapen i regionen är begränsad kring vad som krävs 
för att lyckas med en bra paketering av ett affärserbjudande riktat mot 
utländska investerare. Därför är det viktigt att kommunerna i Västernorrland 
tar nästa steg genom ett fortsatt arbete i ett projekt för att på sikt formalisera 
en ordinarie organisation kring ett investeringsfrämjande arbete i 
Västernorrland. 
 

 

 

Projektets ska arbeta med 4 utvecklingsområden  
- Effektiva etableringsprocesser 
- Stärkta strategiska nätverk 
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- Hållbara etableringar Business retention.(Expansionsinvesteringar av 
utlandsägda företag som redan finns i regionen)   

Socialt perspektiv 
Det nya projektet knyta till sig fler kvinnliga branschexperter som kan ge 
nya perspektiv och infallsvinklar som är till nytta för verksamheten. Utifrån 
att vi också är i behov av att knyta till oss mer branschkunniga individer 
inom projektets fokusområden skulle ett branschråd med företrädesvis 
kvinnliga medlemmar bidra till projektet ur flera perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Projektets åtgärder är inriktade på att skapa energieffektiva lösningar för att 
åstadkomma en mer hållbar utveckling. Således är det horisontella kriteriet 
gällande miljö och ekologisk hållbarhet tydligt i centrum i insatsområdet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Hållbarhersperspektivet genomsyrar projektet och utvecklingsarbetet. 
Ekonomisk tillväxt förutsätter hållbar god produktivitetsutveckling och en 
hållbar ekonomisk bärkraft i satsningar.   

Projektansökan matchar utmaningarna i kommunens Tillväxtstrategi och 
delstrategierna företagsamhet och gemensamt kraft. – Att lyfta fram och vara 
stolt över såväl egna som andras framgångar är en nyckel till Härnösands 

tillväxt. Ett strategiskt ledarskap som fokuserar på den gemensamma kraften 
är avgörande förframgång. 

Projektet stöds även av länets regionala utvecklingsstrategi RUS och ligger 
helt i linje med programmets prioriterade övergripande mål: Stärkt 
innovationsförmåga – Västernorrland ska stå stabilt i konkurrensen och ha 
ett näringsliv med hög kompetens, kreativitet och förnyelsekraft. Projektets 
satsningar inom nyckelområden ska ha främjat innovation och utveckling. 

Insatserna i projektet går även i linje med Business Swedens strategi, 

– Utländska direktinvesteringar utgör en grundstomme i den svenska 
ekonomin, vilket tydligt illustreras av det faktum att utländska företag står 
för närmare hälften av Sveriges varuexport. Mot bakgrund av den 
internationella konkurrensen om investeringar är det viktigt att en nära 
samverkan sker mellan investeringsfrämjande aktörer på nationell, regional 
och lokal nivå för att stärka Sveriges och regionens erbjudande till utländska 
företag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-10 
Ansökan Investeringsfrämjande i Västernorrland 
______ 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 
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 Kommunstyrelsen 

EU-projekt – Investeringsfrämjande i Västernorrland 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta  

att under förutsättning att beslut tas enligt bifogad finansieringsplan hos 
deltagande medfinansiärer delta och medfinansiera projektet 
Investeringsfrämjande i Västernorrland med totalt 228 702 kr under åren 
2019–2022,  
att medfinansieringen belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter år 2019 med 56 917 kr, 
att medfinansieringen för åren 2020-2022 inarbetas i kommande 
budgetarbete samt 

att uppdra till kommundirektören att tillsammans med regionen och andra 
intressenter skapa förutsättningar för en permanent regional organisation 
kring investeringsfrämjande i Västernorrland efter projektslut år 2022.  

 

Beskrivning av ärendet 
Det finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett 
riktat arbete för utländska etableringar. Ett investeringsfrämjande arbete ska 
stärka kommunerna med expertkompetens och struktur, samt agera som en 
neutral part/landningsplats för olika förfrågningar. 

Merparten av kommunerna har därför under några år, både genom förstudier 
och i det nuvarande EU-projektet High Coast Invest, gemensamt arbetat för 
att fler utländska företag ska etablera sig i länet. Uppbyggnaden av 
investeringskontoret High Coast Invest utgör en god grund för ett regionalt 
fortsatt hållbart investeringsfrämjande arbete.  

Nuvarande projekt har identifierat tydliga hållbara attraktiva erbjudanden 
och har under projekttiden hittills medverkat till att fyra etableringar 
påbörjats. Företagen beräknar att dessa kommer att kunna generera upp till 
120 arbetstillfällen.   

I den utvärderingen som fortgår av pågående projekt lyfter kommunerna 
fram att Västernorrland behöver fortsätta det investeringsfrämjande arbetet. 
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Framförallt poängteras att behovet av sakkunnig verksamhet som kan bistå 
kommunerna och samtidigt stärka samverkan mellan kommunerna för 
utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och dynamiskt näringsliv. 

Investeringsfrämjande arbete kännetecknas av långa ledtider och många 
parallella processer, arbetet har därför inom många områden bara påbörjats 
och mer tid behövs. Kunskapen i regionen är begränsad kring vad som krävs 
för att lyckas med en bra paketering av ett affärserbjudande riktat mot 
utländska investerare. Därför är det viktigt att kommunerna i Västernorrland 
tar nästa steg genom ett fortsatt arbete i ett projekt för att på sikt formalisera 
en ordinarie organisation kring ett investeringsfrämjande arbete i 
Västernorrland. 

Projektets ska arbeta med 4 utvecklingsområden  

- Effektiva etableringsprocesser 
- Stärkta strategiska nätverk 
- Hållbara etableringar Business retention.(Expansionsinvesteringar av 

utlandsägda företag som redan finns i regionen)   

Socialt perspektiv 
Det nya projektet knyta till sig fler kvinnliga branschexperter som kan ge 
nya perspektiv och infallsvinklar som är till nytta för verksamheten. Utifrån 
att vi också är i behov av att knyta till oss mer branschkunniga individer 
inom projektets fokusområden skulle ett branschråd med företrädesvis 
kvinnliga medlemmar bidra till projektet ur flera perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Projektets åtgärder är inriktade på att skapa energieffektiva lösningar för att 
åstadkomma en mer hållbar utveckling. Således är det horisontella kriteriet 
gällande miljö och ekologisk hållbarhet tydligt i centrum i insatsområdet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Hållbarhersperspektivet genomsyrar projektet och utvecklingsarbetet. 
Ekonomisk tillväxt förutsätter hållbar god produktivitetsutveckling och en 
hållbar ekonomisk bärkraft i satsningar.    

Beslutsunderlag 
Projektansökan matchar utmaningarna i kommunens Tillväxtstrategi och 
delstrategierna företagsamhet och gemensamt kraft. – Att lyfta fram och 
vara stolt över såväl egna som andras framgångar är en nyckel till 
Härnösands 
tillväxt. Ett strategiskt ledarskap som fokuserar på den gemensamma 
kraften är avgörande förframgång. 
 
Projektet stöds även av länets regionala utvecklingsstrategi RUS och ligger 
helt i linje med programmets prioriterade övergripande mål: Stärkt 
innovationsförmåga – Västernorrland ska stå stabilt i konkurrensen och ha 
ett näringsliv med hög kompetens, kreativitet och förnyelsekraft. Projektets 
satsningar inom nyckelområden ska ha främjat innovation och utveckling. 
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Sammanfattning 
Utländska investeringar bidrar till ökad tillväxt, sysselsättning, produktivitet och 
innovation samt internationalisering av svensk ekonomi. På en internationell marknad 
med globala värdekedjor ökar betydelsen av strategisk marknadsföring och 
kommunikation om Sverige som destination för utländska investeringar. Regionala 
och lokala investeringsfrämjande aktörer har en central roll då alla investeringar sker 
i ett lokalt sammanhang.  

Samtidigt hårdnar konkurrensen i omvärlden. Det finns idag ca 12 000 
investeringskontor runt om i världen som jobbar intensivt med att marknadsföra just 
sin del av världen för globala företag. Detta innebär att vår region behöver 
dedikerade resurser som arbetar metodiskt utifrån en sofistikerad och specificerad 
strategi för att nå de företag som söker nya platser för att utveckla sina 
verksamheter. Regionens styrkor måste tydliggöras och de företag med störst fördel 
av att verka i vår region måste identifieras. 

Dock är kunskapen i regionen begränsad kring vad som krävs för att lyckas med en 
bra paketering av ett affärserbjudande som kan attrahera globala företag. Få av 
kommunerna har själva egna paketerade produkter och resurser att satsa på detta. 
Därför är det viktigt att vi Västernorrland tar nästa steg i det investeringsfrämjande 
arbetet som påbörjats genom det regionala projektet High Coast Invest.  

De etableringar som pågår visar att länets gröna profil med både naturtillgångar samt 
kompetens och FoU kopplat till hållbarhet har varit viktiga i valet av lokalisering. I ett 
nytt projekt är därför intentionen att ännu tydligare än tidigare lyfta fram 
Västernorrland som föregångare gällande miljöperspektiv, och låta detta bli 
utgångspunkten i det proaktiva investeringsfrämjande arbetet. Etableringar som 
präglas av social och ekonomisk hållbarhet ska också prioriteras.    

Identifierade utvecklingsområden 
Samverkan mellan länets olika aktörer kommer att vara avgörande för att nå 
framgång i det fortsatta arbetet som kommer koncentreras till fyra 
utvecklingsområden.   

- Effektiva etableringsprocesser 
- Stärkta strategiska nätverk 
- Hållbara etableringar 
- Business retention 
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Arbetssätt och aktiviteter inom utpekade utvecklingsområden 

Effektiva etableringsprocesser: Projektet ska skapa förutsättningar för smidigare 
etableringsprocesser i regionen. High Coast Invest stärker sitt samarbete med 
Västernorrlands 7 kommuner, olika branschkluster och regionala näringslivsfrämjare. 
Samarbete inom regionen är av största vikt. 

Delmål: Förbättra samarbetet och kunskapen kring utländska etableringar i 
Västernorrland. 

Stärkta strategiska nätverk: Projektet ska sprida kunskaper om regionen, dess 
hållbara styrkor och våra erbjudanden till identifierade partners, t.ex. medarbetare på 
Bussines Swedens utlandskontor samt svenska konsulat och ambassader.  

Även nätverken inom näringslivet på hemmaplan behöver utvecklas i syfte att öka 
High Coast Invests kunskap om vilka luckor företagen ser i de regionala 
värdekedjorna. Näringslivet kan även bidra till att öka förståelsen för våra 
branscherbjudanden samt våra målgruppers behov och intresse.  

Delmål: High Coast Invest har förbättrat samarbetet med våra ambassadörer inom 
internationella nätverk. 

Vi har ett gediget nätverk inom det regionala näringslivet som hjälper till att utveckla 
verksamheten utifrån regionens behov och tillgångar samt målgruppernas intressen. 

Hållbara etableringar: Projektet ska genom investeringsfrämjande arbete stärka och 
förnya det regionala näringslivet och tillväxten i SMF genom s.k. investeringsdriven 
tillväxt med fokus på hållbarhet. Nya etableringar skapar nya affärsmöjligheter för 
redan etablerade företag och bidrar till tillväxt i regionen. 

Företag och verksamheter som drivs på ett hållbart sätt eller som har hållbarhet som 
en del av sin affärsidé har särskilt goda förutsättningar att lyckas i Västernorrland. För 
tillväxten och utvecklingen i regionen är det även viktigt att etableringarna är hållbara 
utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv.  

Projektet ska därför fokusera särskilt på hållbara etableringar och resurserna 
prioriteras för arbete med etableringar som präglas av ett övergripande 
hållbarhetstänk och tydlig miljöprofil.  

Delmål: Projektet har bidragit till gröna och hållbara etableringar. 

Business retention: . Projektet ska analysera vilka nya möjligheter som skapas till följd 
av nya etableringar och stötta företagen för att de ska fortsätta sin verksamhet i 
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regionen och utvecklas här. Lika viktigt som att arbeta för att locka nya företag till 
regionen, är att hjälpa de som redan finns här att utvecklas och växa på plats.   

Projektet ska därför även implementera Business Swedens metod för business 
retention samt identifiera vilka utländska företag med verksamhet i regionen som har 
bäst förutsättningar för återinvesteringar.  

Att företag trivs i regionen är en förutsättning för hållbar tillväxt och bevarande av 
arbetstillfällen, och är dessutom ett villkor för att nya företag ska betrakta regionen 
som attraktiv. 

Delmål: Projektet har bidragit till expansionsinvesteringar till Västernorrland. 

Övergripande mål 
- Länet har skapat en hållbar plattform där alla kommuner erbjuder en 

gemensam destination i ett samlat koncept för utländska investeringar.  
- Etableringen av ett permanent regionalt investeringskontor har bidragit till 

att länet är ett förstahandsval avseende internationella etableringar som 
verkar för ökad hållbar tillväxt och innovationskraft. 

- High Coast Invest arbete har bidragit till fler företag med ”grönt” affärstänk 
och ett mer hållbart näringsliv samt fler regionala arbetstillfällen.  

- Det finns en god samverkan mellan länets olika aktörer kring 
etableringsarbetet. 

Uppgifter om projektet 

Projektets namn 
Investeringsfrämjande i Västernorrland 

Datum för projektet start 
2019-04-01 

Datum för projektet slut 
2022-03-31 

Län och kommuner som omfattas av projektets verksamhet  
Län: Västernorrland 
 
Kommuner: Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och 
Örnsköldsvik 
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Bakgrund 
Fler företag och arbetstillfällen behövs i Västernorrland. Näringslivsenheterna bland 
länets kommuner arbetar i olika utsträckning med etableringsfrämjande. Dessa 
funktioner har också ansvaret för att arbeta med utländska direktinvesteringar. 
Merparten av dem har dock begränsade resurser, som ofta inriktas mot service till 
det lokala näringslivet och rådgivning till nyföretagare. Endast ett fåtal har resurser 
för att själva stå för kompetens och kapacitet för att arbeta proaktivt med utländska 
direktinvesteringar. Det finns inte heller någon central funktion i regionen som har 
ett permanent uppdrag och finansiering för att jobba med detta.  

Därför finns ett påtagligt behov av en gemensam funktion som ansvarar för ett 
hållbart investeringsfrämjande arbete och som kan stärka kommunerna med 
expertkompetens och struktur, samt agera som en neutral part/landningsplats för 
olika förfrågningar. 

Merparten av kommunerna har därför under några år, både genom förstudier och i 
nuvarande EU-projekt, gemensamt arbetat för att fler utländska företag ska etablera 
sig i länet. Uppbyggnaden av investeringskontoret High Coast Invest utgör en god 
grund för ett regionalt hållbart investeringsfrämjande arbete.  

Erfarenheter från andra län visar att främjandet av nya utlandsinvesteringar ger effekt 
på länets export och leder till fler arbetstillfällen, och påverkan på den 
lokala/regionala ekonomin i form av följdetableringar. Dessutom syns förändringar i 
sökmönster/söktryck till högre utbildningar, en förändrad regional attraktivitet utåt 
samt en utvecklad intern självbild.  

Resultat från pågående projekt 
Framgångsrikt investeringsfrämjande kräver en strategisk inriktning. High Coast 
Invest har valt ett tydligt investeringsfrämjande spår och begränsat sig i sin strategi. 
Projektet har visat att Västernorrland attraherar utifrån tillgången hållbara 
naturtillgångar, specialiserad kompetens och närheten till forskning som bidrar till att 
investeringar kan vila på en hållbar ekologisk grund. Projektet har identifierat tydliga 
hållbara attraktiva erbjudanden och under projekttiden har fyra etableringar 
påbörjats. Företagen beräknar att dessa kan komma att generera uppemot  
120 arbetstillfällen. 

Resultat från pågående projekt: 

- 4 etableringar 
- 13 besök i regionen 
- 28 besvarade förfrågningar senaste året  
- Marknadsföringsmaterial att lämna efter sig 
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Störst framgång har renderats inom den elintensiva branschen. Där har 
Västernorrland starka hållbara argument för utländska etableringar och har 
dessutom arbetat långsiktigt, genom ett strategiskt samarbete under det senaste 
decenniet. 

Lärdomar från pågående projekt 
Nuvarande EU-projekt har lagt en god grund för fortsatt arbete, men det finns 
fortfarande flera utmaningar kvar att bearbeta. Investeringsfrämjande arbete 
kännetecknas av långa ledtider och många parallella processer, arbetet har därför 
inom många områden bara påbörjats och mer tid behövs. Samtidigt har projektet 
gett erfarenheter och insikter som ger möjlighet att korrigera arbetet för att kunna 
arbeta mer effektivt och strategiskt. Vissa metoder, aktiviteter och strategier har 
visat sig vara ineffektiva eller irrelevanta. 

Lärdomar kopplade till utvecklingsområde 1 

Nyckeln till ett framgångsrikt investeringsfrämjande arbete är samarbete över 
kommun- och organisationsgränser. Även om detta idag är en självklarhet för 
exempelvis High Coast Invests styrgrupp, har insikten inte nödvändigtvis nått andra 
nyckelaktörer i deras organisationer. Därför behöver det kulturförändrande arbetet 
fortsätta på en bredare front. Projektet planerar därför att sprida och överföra den 
erfarenhet som byggts upp hittills i regionen för att tillsammans fortsätta 
utvecklingen av morgondagens investeringsfrämjande verksamhet. 

Lärdomar kopplade till utvecklingsområde 2 

Nuvarande projekt har visat att kunskapen om vårt län, våra styrkor och våra 
erbjudanden är mycket begränsad i omvärlden. Projektet ska därför arbeta för att 
öka kunskapen om regionen inom utpekade strategiska nätverk. 

Lärdomar kopplade till utvecklingsområde 3 

I nuvarande projekt startades ett investeringsfrämjande arbete inom bioekonomi och 
besöksnäring. Projektet har dock inte kommit i mål med att paketera färdiga 
erbjudanden inom dessa branscher – mycket på grund av vårt beroende av externa 
samarbetspartners. Intresset är dock stort bland utländska aktörer, det säger 
signalerna från Business Sweden. Projektet behöver därför skifta angreppssätt och 
ska exempelvis sammankoppla experter från regionen med Business Swedens 
medarbetare så att de tillsammans med High Coast Invest kan diskutera vilka projekt 
som kan vara intressanta för utländska företag. 
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Lärdomar kopplade till utvecklingsområde 4 

Redan i nuvarande projekt fanns ambitionen att arbeta strategiskt med business 
retention gentemot företag som sedan tidigare fanns etablerade i regionen. Generellt 
var dock intresset begränsat bland företagen, något som kan bero dels på att High 
Coast Invests erbjudande till företagen var otydligt, och dels att besluten fattades 
långt från den lokala verksamheten, både geografiskt och organisatoriskt. 

Projektet ska därför ansluta sig till samarbetet som Business Sweden har initierat 
kring business retention. Man arbetar där efter en tydlig metod gentemot 
beslutsfattare på olika nivåer i företaget.  

Detta samarbete skulle kunna ge regionen värdefull kunskap om vilka tjänster 
företagen har behov av från det regionala investeringsfrämjandet. 

Lärdomar kopplade till jämställdhet och mångfald 

Västernorrlands styrkor finns inom branscher som präglas av brist på kvinnlig 
arbetskraft. High Coast Invest, liksom länets näringslivskontor, har under projekttiden 
mångfaldsdiplomerats och har fått nya kunskaper och insikter om hur projektet kan 
bidra till en bredare mångfald regionalt samt hur den egna verksamheten kan 
förbättras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Representation i marknadsföring och kommunikation har betydelse för att skapa 
förutsättningar för större mångfald inom näringslivet. Projektet kan bidra genom att 
noga välja vilka personer som lyfts fram i olika marknadsföringssammanhang. 

Inom projektets styrgrupp behövs en jämnare könsfördelning. Detta kan 
åstandkommas genom att exempelvis knyta till oss fler kvinnliga branschexperter 
som kan ge nya perspektiv och infallsvinklar som är till nytta för verksamheten. 

Omvärld samverkan  
Sveriges attraktionskraft på det internationella näringslivet illustreras av den stora 
närvaron av utländska företag i landet. Närmare 14 000 utländska företag 
sysselsätter 650 000 svenskar. Utländska företag står för 50 procent av den svenska 
varuexporten och svarar för 40 procent av näringslivets utgifter för forskning och 
utveckling.  

Faktorer som avgör lokaliseringen av investeringar  
Sverige får genomgående höga betyg för konkurrenskraft, företagsklimat och 
innovationsförmåga i internationellt välrenommerade undersökningar och index. 

Ett viktigt skäl till detta är att det ofta främst är marknader och kunder som styr 
lokaliseringen av verksamheten och investeringarna. Stora europeiska marknader 
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med ett centralt läge som Tyskland, Frankrike och Storbritannien har ett försprång 
framför mindre, mer avlägsna marknader som Sverige och Danmark. Låglöneländer i 
Central- och Östeuropa är särskilt intressanta för företag som söker 
kostnadsbesparingar.  

För utländska förvärv av väletablerade och framgångsrika företag, eller utländska 
investeringar och företagssamarbeten inom forskning och utveckling, innovationer 
och startup-företag är förutsättningarna annorlunda. Här har Sverige inte sällan 
övertaget i ett stort utbud av innovativa företag och sektorer med internationell 
konkurrenskraft, till exempel inom ICT och datacenter där även Västernorrland har 
ett starkt regionalt erbjudande. För redan etablerade utländska industriföretag är 
Sverige också intressant för nya investeringar, där utmaningsområdet inom Business 
retention blir projektets verktyg. (Läs mer i Business Swedens rapport ”Därför 
tillverkar vi i Sverige”.) 

Alltmer miljömedvetna företag 
Larm om hur företags utsläpp och bristande varsamhet med naturens resurser bidrar 
till klimatförändringar och miljöförstörelse har lett till insikter om att företagen 
måste ställa om och bli mer miljövänliga för att kunna bidra till en mer hållbar värld. 
Många företag har idag egna miljöpolicys och kunder som ställer krav på gröna 
produkter.  

Sverige har ett gott rykte som ett land där miljö- och hållbarhetsfrågor lyfts högt på 
agendan och Sverige satsar nu på att bli ett av världens första fossilfria länder. I 
Sverige, och framförallt i landets norra delar, finns också de rätta förutsättningarna 
för ett miljövänligt företagande med exempelvis tillgången till 100 % grön energi. 
Detta gör att Sverige blir ett högintressant land för företag med stort fokus på 
hållbarhet och miljöaspekter.  

Exempelvis är svensk industri är känd för att genomgående ha en miljöhänsyn och 
hållbarhetsstrategi, vilket främjar tillverkning och sourcing i Sverige och närområdet 
för den europeiska marknaden. 

Brexit 
De senaste åren har det i omvärlden tillkommit ett antal särskilda omständigheter. 
Storbritanniens utträde ur EU, Brexit, ändrar på ett påtagligt sätt spelplanen och 
spelreglerna för kommersiella relationer och affärer i Europa. 

Enligt Business Sweden kan ett professionellt utfört investeringsfrämjande bidra till 
att attrahera utländska investeringar när företag omlokaliserar sig till följd av dessa 
skeenden. Flera länder och regioner i Europa har därför inlett en positionering inför 
Brexit. 
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Enligt en artikel i Svenska dagbladet tillhör Västernorrland det fjärde länet i landet 
procentuellt sett avseende export till Storbritannien, efter Norrbotten, Kalmar och 
Kronoberg. Storbritanniens utträde ur EU kan leda till flera olika tänkbara scenarier, 
men det går inte att förutspå exakt vad som kommer att hända. Klart är dock att det 
kommer att minska frihandeln i Europa, och risk finns att svenska företag kan komma 
i kläm. 

Samverkan mellan kommunerna, privata näringslivet och regionen är därför av 
avgörande betydelse för att skapa möjligheter utifrån nya, ännu oidentifierade, 
förutsättningar. 

Koppling till regionala näringslivet  
Västernorrland har en exportinriktad industri, en hög kompetens inom ICT, 
datahantering, processindustri och energi samt en besöksnäring på frammarsch. 
Regionen har ett stort tjänsteproducerande näringsliv med flera myndigheter och 
universitet med tillhörande innovationssystem. Utländska investerare kan därför dra 
nytta av den kompetens och teknik som finns inom regionens olika kluster och 
forskningsinstitutioner.  

I det lokala näringslivet, bland små och medelstora företag, finns ett behov av 
förnyelse och internationalisering. Regionen behöver tillskott på kapital, kompetens, 
innovation och nytänkande. Genom projektets arbete för ökat investeringsfrämjande 
kan det regionala näringslivet stärkas och förnyas och uppnå ökad tillväxt. 

En satsning på hållbara utländska investeringar kan bidra till att uppnå klimatmålen 
kan lyfta och stärka konkurrenskraften i Västernorrland. 

Direkta effekter av utländska 
investeringar 

- Inflöde av kapital 
- Nya arbetstillfällen 
- Tekniköverföring 
- Teknisk (grönt) know-how 
- Access till globala värdekedjor 
- Kompetensöverföring 
 

Indirekta effekter av utländska 
investeringar 
 

- Ökad export 
- Ekonomisk diversifiering 
- Ökad konkurrenskraft 
- Uppsving för FoU och Innovation 
- Kvalificerad lokal arbetskraft 
- Utveckling av lokal industri 
- Stärkta kluster 

 
Genom att sprida kunskapen om etablerings- och investeringsfrämjande arbete i 
samverkan med andra företagsfrämjande aktörer når projektet bästa resultat 

I den utvärderingen som fortgår av pågående projekt lyfter kommunerna fram att 
Västernorrland behöver en fortsättning på investeringsfrämjande projektet High 
Coast Invest. Genom intervjuer med ett urval företrädare regionalt synliggörs 
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behovet av ett långsiktigt arbete med investeringsfrämjande. Det som lyfts fram är 
behovet av en sakkunnig verksamhet som kan bistå kommunerna och samtidigt 
stärka samverkan mellan kommunerna för utvecklingen av ett långsiktigt hållbart och 
dynamiskt näringsliv.  

Förutsättningar och upplägg för detta projekt har diskuterats mellan kommunerna, 
region Västernorrland och representanter från Business Sweden, Handelskammaren 
MittSverige och Mittuniversitetet, samt styrgruppen, projektledare, 
projektmedarbetare och andra samverkanspartners. 

Förväntade resultat vid projektavslut är att det finns en tydlig rollfördelning om vem 
som gör vad för att uppnå fler utländska direktinvesteringar i Västernorrland. Detta 
gäller såväl mellan de olika aktörerna som inom respektive organisation. 

Samverkan mellan länets olika aktörer kommer att vara avgörande för att nå 
framgång med arbetet.  

Genom nya etableringar och de investeringar som görs i samband med dessa skapas 
en högre efterfrågan på varor och tjänster inom det lokala näringslivet. Detta kan bli 
en grogrund för mindre företagsetableringar och även bidra till tillväxt bland 
befintliga företag i regionen. 

Kommande utmaningar och 
utvecklingsområden 
Nuvarande EU-projekt har lagt en god grund för fortsatt arbete, men det finns som 
tidigare nämnts, fortfarande en del utmaningar kvar att bearbeta. Dels handlar det 
om att fortsätta ett arbete som ännu bara påbörjats eftersom investeringsfrämjande 
arbete kännetecknas av långa ledtider och många parallella processer. Dels handlar 
det om att korrigera arbetet efter upptäckter som gjorts under den innevarande 
projektperioden. Vissa metoder, aktiviteter och strategier har visat sig vara 
ineffektiva eller irrelevanta. Under projektets gång har mer effektiva arbetssätt 
identifierats som nu ska prövas. Dessa har samlats i fyra utvecklingsområden.   

Identifierade utvecklingsområden  

- Effektiva etableringsprocesser 
- Stärkta strategiska nätverk 
- Hållbara etableringar 
- Business retention 
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Effektiva etableringsprocesser 
Under många år var samarbetet kring etableringar och investeringar mellan olika 
aktörer i regionen mycket begränsat. Det fanns mycket protektionism och 
konkurrenstänkande bland kommunerna som skötte etableringsarbetet var och en 
för sig. I omvärlden läggs alltmer resurser på investeringsfrämjande arbete och 
regionala samarbeten blir allt viktigare, är det tydligt att det lokala kommunala 
arbetet inte är det mest framgångsrika.  

Genom att inse att nya investeringar i Västernorrland gynnar alla kommuner i 
regionen och koncentrera gemensamma resurser i ett samarbete kan arbetet bli mer 
effektivt och därigenom mer framgångsrikt. 

Under nuvarande EU-projekt har detta samarbete stärkts och insikten om fördelarna 
med samverkan har sjunkit in hos de som arbetar i eller nära projektet. 
Kommunernas arbete med Northvolt-etableringen var en bidragande orsak till denna 
insikt. När man utvärderade varför ingen kommun lyckats komma vidare efter de 
första gallringarna blev det tydligt att bristen på samarbete och ett protektionistiskt 
förhållningssätt var en del av anledningen. Genom att agera och reagera som en 
enhet får regionen ett starkare erbjudande och en större trovärdighet gentemot 
företagen. 

Men även om de personer som är nära involverade i projektet idag är övertygade om 
att samarbete över kommun- och organisationsgränser är ett framgångsrecept, har 
insikten inte nödvändigtvis nått andra nyckelaktörer i deras organisationer. Därför 
behöver det kulturförändrande arbetet fortsätta på en bredare front.  

Detta innebär att projektets deltagande kommuner och organisationer behöver öka 
kunskapen och förståelsen internt för hur etableringsprocesser med utländska 
företag bör hanteras. Nuvarande projekt har visat att det krävs en flexibilitet rörande 
arbetssätt och förfaranden i etablerings-processerna som organisationerna kanske 
varken är vana vid eller har skapat förutsättningar för. Här ska High Coast Invest bidra 
med att visa på lyckade exempel och arbetssätt samt sprida kunskap i 
organisationerna kring vilka förväntningar och krav dessa företag har kopplat till sina 
etableringsprocesser. 

Stärkta strategiska nätverk 
Under det nuvarande projektet var intentionen att skapa ett ambassadörsprogram 
där människor med engagemang för regionen och kontakter ute i världen skulle 
hjälpa oss att sprida länets goda rykte och information om de affärsmöjligheter som 
finns här. 
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Projektet har dock visat att det är mer effektivt att använda medarbetarna på 
Business Swedens utlandskontor samt kontakter på ambassader och konsulat i detta 
syfte. De har redan en förförståelse för High Coast Invests uppdrag och ska 
dessutom genom sin yrkesroll verka för fler investeringar och etableringar i Sverige.  

Nuvarande projekt har visat att kunskapen om vårt län, våra styrkor och våra 
erbjudanden är mycket begränsad i omvärlden. Ett nytt projekt ska därför arbeta för 
att öka kunskapen om regionen bland dessa nyckelpersoner så att de kan föra vårt 
budskap vidare till viktiga kontakter bland företagen de möter. Det handlar om att 
förse dem med information och marknadsföringsmaterial, men även att knyta nära 
kontakter för att skapa ett förtroende för High Coast Invets arbete och ett intresse 
och engagemang för region och dess erbjudanden. 

För att stärka regionens erbjudande och leveransförmåga är High Coast Invest även 
beroende av nätverk inom näringslivet på hemmaplan. Regionala företagare kan bidra 
med kunskap om vilka luckor som finns i de regionala värdekedjorna och bidra till att 
öka förståelsen för våra branscherbjudanden samt målgruppers behov och intressen. 

I nuvarande projekt har nätverksbyggandet kommit olika långt inom olika branscher. 
Eftersom High Coast Invest är en ny verksamhet och kunskapen om 
investeringskontorets uppdrag och syfte fortfarande är begränsad bland 
allmänheten, har det varit svårt att väcka engagemang och skapa en förståelse för 
varför näringslivet bör engagera sig i ett samarbete. I ett kommande projekt behöver 
nätverken därför fortsätta utvecklas.  

Hållbara etableringar 
Många företag efterfrågar platser som ger de rätta förutsättningarna för en 
produktion eller verksamhet som är både ekologiskt hållbar och lönsam. Trots detta 
har ingen investeringsfrämjande verksamhet ännu valt att nischa sig som en grön 
destination för företagsetableringar.  

Regionen har, tack vare dess naturtillgångar och tillgången på kompetens, ett starkt 
erbjudande till företag som letar efter en plats med rätt förutsättningar för en 
miljövänlig verksamhet eller utveckling och tillverkning av miljövänliga produkter. Det 
finns därför en god möjlighet att plocka marknadsandelar genom att spetsa 
marknadsföringen i denna riktning. 

Eftersom naturresurserna är en viktig del av det regionala erbjudandet har mycket av 
arbetet hittills fokuserat resursdrivna investeringar. Även tillgången till kompetens 
och de starka forskningsklustren inom hållbarhet och digitalisering är starka 
argument för kompetensdrivna investeringar. 
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För tillväxten och utvecklingen i regionen är det även viktigt att etableringarna är 
hållbara utifrån ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Projektet ska därför fokusera 
särskilt på hållbara etableringar och resurserna prioriteras för arbete med 
etableringar som präglas av ett övergripande hållbarhetstänk och tydlig miljöprofil.  

Resursdrivna investeringsmöjligheter 

Våra naturresurser har alltid varit den viktigaste grunden för näringslivet i regionen. 
Dessa naturtillgångar är inom bioekonomi, elintensiv industri och besöksnäring så 
viktiga insatsvaror att de utgör incitament för etableringar och investeringar. 

Bioekonomi 

I nuvarande projekt startades för första gången investeringsfrämjande arbete inom 
bioekonomi. Regionen har en lång historia av en stark skogsindustri, och under de 
senaste decennierna har fokus från pappersprodukter i hög grad skiftat mot att 
producera förnyelsebara produkter som substituerar oljebaserade varor och 
material.  

Projektet har dock inte kommit i mål med att paketera färdiga erbjudanden inom 
bioekonomi – mycket på grund av att man varit beroende av samarbetspartners inom 
näringsliv och akademi för att identifiera attraktiva erbjudanden. Det finns dock ett 
stort intresse bland utländska aktörer; det säger signalerna från exempelvis Business 
Swedens utlandskontor.  Det krävs därför mer tid att fortsätta arbetet med att 
analysera, beskriva och marknadsföra intressanta affärsmöjligheter. 

Ett nytt projekt behöver också på en rad punkter skifta angreppssätt genom att 
exempelvis pröva att sammankoppla experter från vår region med Business Swedens 
medarbetare så att de tillsammans med High Coast Invest kan diskutera vilka projekt 
som kan vara intressanta för utländska företag.  

Projektet ska även i samarbete med de regionala företagen inom branschen 
identifiera vilka företag som skulle förstärka regionens näringsliv. På så vis kan High 
Coast Invest skräddarsy budskap och erbjudanden i riktad marknadsföring mot dessa 
företag. 

Elintensiv industri 

Den gröna energin som produceras i regionen kan nyttjas för att bidra till en global 
omställning mot ett mer hållbart samhälle. I omvärlden blir de elintensiva 
verksamheterna allt fler – både vad gäller tillverkande industri och den lagring av data 
som ett digitaliserat samhälle är beroende av. I sin rapport Clicking Clean lyfter Green 
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Peace fram elförsörjningen av IT-sektorn som en nyckelfråga när det gäller att stoppa 
globala klimatförändringar: 

“The energy footprint of the IT sector is already estimated to consume 
approximately 7% of global electricity. With an anticipated threefold increase in 
global internet traffic by 2020, the internet’s energy footprint is expected to rise 
further, fueled both by our individual consumption of data and by the spread of the 
digital age to more of the world’s population, from 3 billion to over 4 billion globally. 
How we build and power our quickly growing global digital infrastructure is rapidly 
becoming central to the question of whether we will be able to transition to 
renewable energy in time to avoid dangerous climate change.”  

Att placera elintensiva verksamheter nära den gröna produktionen är därmed av 
största vikt för företag som vill bidra till en grönare värld. Många internationella 
investerare kräver till och med inför nya etableringar att deras verksamheter ska 
kunna förses med 100 % förnyelsebar energi. 

Västernorrland är en stor producent av förnyelsebar energi och kan dessutom 
erbjuda bland de mest attraktiva elpriserna i Sverige – en kombination som är unik 
och extremt attraktiv för många företag.  

Det faktum att regionen kan erbjuda företag grön el till låga kostnader är något High 
Coast Invest framhållit med framgång i samband med marknadsföring av regionen 
som destination för datacenteretableringar. Men det finns fler typer av verksamheter 
som har el som sin viktigaste insatsvara, exempelvis batteritillverkare och andra typer 
av tillverkande industrier. Här finns därför goda möjligheter att bredda vår målgrupp 
till fler segment. Projektet ska därför i ett nästa steg analysera behoven bland dessa 
företag, för att därefter ta fram erbjudanden och arbeta med proaktiv 
marknadsföring. 

Besöksnäring 

Även inom besöksnäringen är naturen den viktigaste förutsättningen för det 
regionala näringslivet. Regionens unika natur gör dess destinationer intressanta för 
turister från hela världen och besöksstatistiken har de senaste åren gått stadigt 
uppåt. Samtidigt är destinationerna omogna och underexploaterade; fler 
entreprenörer behövs för att tillgodose besökarnas behov och önskemål. 

Liksom när det gäller bioekonomi har arbetet kopplat till besöksnäring i nuvarande 
projekt fördröjts på grund av beroendet av externa aktörer. Deras medverkan är 
avgörande i arbetet med att ta fram erbjudanden till utländska företag. 
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Det finns dock stor potential inom branschen och under det nuvarande projektets 
gång har en metod presenterats för arbete med att attrahera investeringar inom 
besöksnäring. Metoden presenteras i boken ”Från idé till investering” och är skriven i 
ett samarbete med Tillväxtverket, Business Sweden och Invest in Norrbotten.  
 
Metoden har visat sig framgångsrik och nästa projekt kommer därför att använda 
den i arbetet med besöksnäring. Tillsammans med kommuner och 
destinationsutvecklingsbolag ska projektet identifiera regionala företag som kan dra 
nytta av internationella samarbetspartners för att kunna förverkliga nya affärsidéer. 
 
Kompetensdrivna investeringsmöjligheter 

Företag inom vissa specifika branscher ser den regionala tillgången till kompetens 
och forskningskluster som en anledning till att förlägga verksamheter i 
Västernorrland.  Inom ICT, Bioekonomi och Food Tech finns potential att arbeta 
proaktivt med främjande av kompetensdrivna investeringar. 

ICT 

I regionen finns ett starkt ICT-kluster som har potential att knyta fler företag till sig i 
form av nya etableringar. Projektet behöver dock konkretisera både erbjudandet och 
målgruppen inom denna sektor. En intressant ingång är de flertalet industriföretag 
och myndigheter i regionen som är i stor digital transformation.  

För dessa organisationer kan närheten till leverantörer och rådgivare vara av 
signifikant betydelse för framgång.  Här ges möjlighet att katalysera etableringar av 
viktiga och kvalificerade leverantörer till dessa industrier och organisationer. För att 
lyckas är det viktigt att ha ett mycket gott samarbete med industri, myndigheter och 
akademi. Ett fungerande samarbete finns redan mellan dessa aktörer, men projektet 
behöver bredda detta för att även involvera investeringsfrämjande. Specifikt är det 
industrin och statliga myndigheter som behöver inkorporeras i samarbetet. 

Bioekonomi 

En annan möjlighet till kompetensdrivna investeringar finns i det regionala 
forskningsklustret kopplat till skogsindustrin, med RI.SE PRocessum som central 
aktör, där den uttalade ambitionen är att byta ut fossila insatsvaror mot träbaserade 
substitut har regionen en ledande roll – inte bara nationellt, utan även globalt. Inom 
regionens start up-scen finns också Forest Business accelerator som är en nationell 
accelerator för företag som vill förändra skogsindustrin med sina innovationer. Som 
nämns ovan behövs dock mer tid för att formulera tydliga erbjudanden inom detta 
segment.  
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Foodtech 

I regionen finns också ett klusterembryo med företag som arbetar med hållbara 
lösningar för livsmedelsproduktion, bland annat Peckas Naturodlingar som odlar fisk 
och tomater i en aquaponi. Just nu pågår en förstudie som syftar i att investera och 
förbättra förutsättningarna för att bygga upp ett kluster för framtidens 
livsmedelsproduktion.  

Projektet ska följa utvecklingen inom området på regional och nationell nivå och 
analysera vilket intresse som kan finnas hos utländska företag till att bidra till och ta 
del av den miljö som håller på att byggas upp – antingen genom att etablera sig i 
regionen eller genom att hitta samarbetspartners bland de lokala företag som redan 
finns etablerade. 

Business retention 
Lika viktigt som att arbeta för att locka nya företag till regionen, är att hjälpa de som 
redan finns här att utvecklas och växa på plats. Att företag trivs i regionen är en 
förutsättning för hållbar tillväxt och bevarande av arbetstillfällen, och är dessutom ett 
villkor för att nya företag ska betrakta regionen som attraktiv. 

De företag som High Coast Invest hjälpt vid etablering i regionen kan bidra till att 
stärka det befintliga näringslivet men skapar även nya förutsättningar som ger 
möjlighet till nya affärer och etableringar. Därför behöver projektet identifiera nya 
möjligheter som skapas till följd av dessa etableringar samt fortsätta stötta de 
etablerade företagen för att de ska fortsätta sin verksamhet i regionen och utvecklas 
här.   

Redan i nuvarande projekt fanns ambitionen att arbeta strategiskt med business 
retention gentemot företag som sedan tidigare fanns etablerade i regionen. Ett antal 
företagsbesök har gjordes och ett företag har även fått hjälp med en analys inför en 
expansion. Generellt var dock intresset begränsat bland de företag som besöktes, 
något som dels kan bero på att High Coast Invests erbjudande till företagen var 
otydligt, och dels att besluten fattades långt från den lokala verksamheten, både 
geografiskt och organisatoriskt. 

Projektet ska därför ansluta sig till ett samarbete som Business Sweden har initierat 
kring business retention kopplat till tillverkande industrier. Man arbetar där efter en 
tydlig metod gentemot beslutsfattare på olika nivåer i företaget. (Se Bild 1.) 
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Bild 1 
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Det regionala investeringsfrämjandet tillsammans med den aktuella kommunen 
stöttar verksamheten på lokal nivå. Samtidigt för Business Swedens utlandskontor en 
dialog med huvudkontoret i det land där det finns. En projektledare från Business 
Sweden har rollen som sammanhållande länk mellan de olika parterna. (Se Bild 2.) 

Bild 2 
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Eftersom många av de utländska företag som finns etablerade i regionen är just 
tillverkande industrier (Business Sweden har listat 26 företag som passar in på 
kriterierna) finns det stora möjligheter att dra nytta av detta samarbete i 
Västernorrland. 

Detta samarbete skulle även kunna ge regionen värdefull kunskap om vilka tjänster 
företagen har behov av från det regionala investeringsfrämjandet. Detta skulle ge oss 
möjlighet att presentera mer konkreta och attraktiva erbjudanden inom business 
retention även till företag som inte är tillverkande industrier. 

 

Sammanfattande matris över utpekade branscher 
Bransch Status Målgruppsprocess: 

Nyetablering, 
Retention, 
Investering i 
befintligt företag   

Fokus i 
arbetet/prio 
över projektets 
tid 

Övrigt, 
framgångs 
faktorer 

El-intensiv industri 
(Datacenter och 
vissa typer av 
tillverkande 
industrier) 

Välutvecklat 
erbjudande finns 
men nya 
produkter/siter 
behöver 
paketeras.  
 
Anpassning av 
erbjudandet för 
tillverkande 
industri behöver 
tas fram. 

Nyetableringar 
främst, retention 
sekundärt.  

Hög fokus över 
alla tre år.  

Kapaciteten i 
elnäten.  
 
EONs 
engagemang. 

Business 
retention/Tillverka
nde industri 

Ny bransch. Retention År 1: Medel 
fokus. Identifiera 
prioriterade 
företag och 
starta upp 
samarbetet med 
Business 
Sweden. 
  
År 2 och 3: Högt 
fokus och 
praktiskt arbete. 

Kommunernas 
engagemang.  
 
Hitta företag 
med 
engagemang.  

Besöksnäring Erbjudandet 
behöver 
utvecklas.  

Investeringar i 
befintliga företag 
och nyetableringar.  

År 1: Lågt fokus.  
Kommunicera 
metod och 
erbjudande till 
företag i 
regionen  
 
År 2 och 3: Lågt 
fokus (om inget 
skarpt case 
identifieras). 

Kommunicera 
platsen. 
 
Inventera 
nätverken för att 
nå ut till 
regionala 
näringslivet. 
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Bioekonomi Erbjudandet 
behöver 
utvecklas.  

Nyetableringar, 
retention och 
investeringar i 
befintliga företag.  

År 1: Medel 
fokus. Hitta 
klustret och 
etablera 
samarbete. 
 
År 2 och 3: Högt 
fokus. Praktiskt 
arbete. 

Engagemang 
från regionala 
kluster och 
MIUN.  
 
Processums 
medverkan i 
projektet. 
 
Skapa kunskap 
och intresse 
bland Business 
Swedens 
utlandskontor.   

ICT Ny bransch. Behöver utredas.  År 1 och 2: 
Medel fokus. 
Hitta klustret och 
erbjudandet 
 
År 3: Medel 
fokus: Praktiskt 
arbete.  

Sundsvalls 
deltagande och 
engagemang. 
 
Engagemang 
från regionala 
kluster och 
MIUN.  
 

Foodtech Ny bransch  Nyetableringar År 1-3: Lågt 
fokus. Följa 
branschens 
utveckling i länet 
och nationellt.  

Framgång och 
utveckling inom 
branschen i 
regionen. 

  

Organisation och genomförande 

Projektorganisation 
Projektet styrs av en styrgrupp bestående av representanter från kommunerna och 
deltagande företag, samt adjungerande expertstöd. 
 
Projektet leds av en projektledare i nära samarbete med kommunernas 
näringslivschefer. Utöver detta anställs investeringsrådgivare samt administrativ 
personal under projekttiden. Projektledare är direkt underställd styrgruppen och 
ansvarar för att projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget 
och tidsplan.  
 
Huvuduppgiften är att ansvara för planering och att aktiviteter genomförs enligt 
ansökan så att projektets mål nås. Projektet ska även ha en extern kvalitetsgranskare. 
Projektledaren har till sitt förfogande en projekt ekonom på deltid samt kommer 
investeringsrådgivare och projektadministratör rekryteras till projektets arbetsgrupp.  
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Projektets åtgärder är inriktade på att skapa energieffektiva lösningar för att 
åstadkomma en mer hållbar utveckling. Således är det horisontella kriteriet gällande 
miljö och ekologisk hållbarhet tydligt i centrum i insatsområdet. Att även aktivt 
arbeta för att förändra i branschspecifika hierarkiska strukturer är viktigt. Att få in 
nya perspektiv och kompetenser är nödvändigt för att bredda perspektiven inom 
energisektorns verksamhet och kan vara en direkt avgörande faktor för hållbar 
tillväxt.  
 
Samarbetet mellan organisationerna som är representerade i styrgruppen har 
utvecklats sedan starten 2016 och en samsyn har börjat ta form. De 
styrgruppsmedlemmar som representerar kommuner har kommit till insikt om att 
alla vinner på nya etableringar inom regionen – även om de inte landar i den egna 
kommunen. Konkurrensen är inte längre intern, utan finns utanför regionens gränser.  
 
Samarbetet som tagit form mellan organisationerna i styrgruppen och deras enighet 
om att fortsätta utveckla High Coast Invest vidare har varit avgörande för en ny 
ansökan. Framförallt betonas vikten av att Mittuniversitetet och E.ON anslöt sig till 
samarbetet. En nyckel för att High Coast Invest ska bli framgångsrikt är att man får 
behålla de organisationer som deltar i arbetet idag, och alla kommuner i länet 
ansluter till samarbetet.  

I det nya projektet ska styrgruppen arbeta för att E. ON och Mittuniversitetet tar 
ännu mer plats i arbetet och att de även kan få sällskap av fler aktörer från 
näringslivet bland annat RI.SE Processum. Så länge den elintensiva industrin är ett av 
fokusområdena är det viktigt att elnätsägaren deltar och är drivande inom 
etableringsarbetet.  

RI.SE Processeum ingår i ett kluster med partners från industri och akademi som blir 
ett viktigt nav för utvecklingen av erbjudanden inom Bioekonomi. De har tillgång till 
stora nätverk inom bioraffinaderiområdet och kan koppla ihop nya idéer med företag 
och akademi.  

En annan viktigt uppgift för styrgruppen är att arbeta för ett mer jämställt näringsliv. 
Västernorrlands styrkor finns inom branscher som präglas av brist på kvinnlig 
arbetskraft. High Coast Invest, liksom länets näringslivskontor, har under projekttiden 
mångfaldsdiplomerats och har fått nya kunskaper och insikter om hur projektet kan 
bidra till en bredare mångfald regionalt inom de branscher projektet fokuserar på 
samt hur den egna verksamheten kan förbättras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

I nuvarande projekts styrgrupp finns en ojämn könsfördelning. Därför ska det nya 
projektet knyta till sig fler kvinnliga branschexperter som kan ge nya perspektiv och 
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infallsvinklar som är till nytta för verksamheten. Utifrån att vi också är i behov av att 
knyta till oss mer branschkunniga individer inom projektets fokusområden skulle ett 
branschråd med företrädesvis kvinnliga medlemmar bidra till projektet ur flera 
perspektiv. 

Mål 
Projektets övergripande mål är att om 3 år etablerat ett långsiktigt regionalt 
investeringskontor som verkar för ökad hållbar tillväxt och innovationskraft. 
Projektet ska utforma en över tid hållbar plattform där alla kommuner kan erbjuda en 
gemensam destination i ett samlat koncept för utländska investeringar. Länet ska 
vara ett förstaval avseende internationella etableringar. Målet med High Coast Invest 
arbete är tydligt : Att göra fler hållbara goda affärer, etablera fler hållbara företag och 
bidra till fler hållbara arbetstillfällen och ett mer jämställt näringsliv. De etableringar 
som hittills landat är viktiga milstolpar, liksom de ökade intresset och besöken från 
externa aktörer.    

Projekt riktar sig mot insatsområde 3 operativa programmet för mellersta Norrland 
att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och investeringsprioritering 3a 
om att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska 
utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag. Med motivering att 
projektet har fokus på målet - Ökad andel företag med affärssamarbete på 
internationella marknader. 

Projekt matchar utmaningarna i länets regionala utvecklingsstrategi RUS och ligger 
helt i linje med programmets prioriterade övergripande mål: Stärkt 
innovationsförmåga – Västernorrland ska stå stabilt i konkurrensen och ha ett 
näringsliv med hög kompetens, kreativitet och förnyelsekraft. Projektets satsningar 
inom nyckelområden ska ha främjat innovation och utveckling. 

”Omvärldens och länets egna utmaningar pekar på ett ständigt växande behov av att 
vara nära både de små och stora sammanhangens händelser, information och 
resurser. Visionen om en stolt, funktionell och attraktiv region kan därför också 
uttryckas som att vi tillsammans ska öppna dörrarna för ett större och bidragande 
Västernorrland, där vi är nära såväl varandra, marknaderna, utvecklingsfronten som 
naturen och kulturen.” (Ur Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi) 

Hållbarhersperspektivet genomsyrar projektet och utvecklingsarbetet. Ekonomisk 
tillväxt förutsätter hållbar god produktivitetsutveckling och en hållbar ekonomisk 
bärkraft i satsningar. I länets RUS finns uttryckt - att i en komplex och 
snabbföränderlig värld gäller det för såväl företag som samhällsplanering att ha 
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strategisk förmåga att se hållbara handlingsalternativ för att kunna utvecklas positivt i 
såväl den nära som längre bort liggande framtiden.  

Effekterna av projekt Investeringsfrämjande i Västerorrland kommer att 
kunna bidra till måluppfyllelsen för indikatorerna: 

- 25 antal företag som får stöd (antal kvinnor/antal män) 
-  5 antal nya företag som får stöd (antal kvinnor/antal män) 
- 50 antal sysselsättningsökning i företag som får stöd 

  
Samverkan mellan länets olika aktörer har varit avgörande för att det framgångsrika 
arbetet. 

Följande specifika delmål gäller för perioden 2019–2021 
Projektet kommer att arbeta utifrån fyra fokusområden. Ett delmål är kopplat till 
respektive område med aktiviteter för att uppnå de olika delmålen. Under 
projekttiden ska styrgruppen även arbeta med uppföljning, justeringar av mål och 
delmål. 

Effektiva etableringsprocesser: Projektet ska skapa förutsättningar för smidigare 
etableringsprocesser i regionen. High Coast Invest stärker sitt samarbete med 
Västernorrlands 7 kommuner, olika branschkluster och regionala näringslivsfrämjare. 
Samarbete inom regionen är av största vikt. 

Delmål: Förbättra samarbetet och kunskapen kring utländska etableringar i 
Västernorrland. 

Resultat: 

- Smidiga etableringsprocesser för utländska företag i Västernorrland. 
- Bred förståelse inom de deltagande organisationerna för vikten av ett 

regionalt samarbete kring investeringsfrämjande arbete. 

Stärkta strategiska nätverk: Projektet ska sprida kunskaper om regionen, dess 
hållbara styrkor och våra erbjudanden till identifierade partners, t.ex. medarbetare på 
Bussines Swedens utlandskontor samt svenska konsulat och ambassader.  

Även nätverken inom näringslivet på hemmaplan ska utvecklas i syfte att förbättra 
regionala affärserbjudanden.  

Delmål: High Coast Invest har ett effektivt samarbetet med partners inom 
internationella nätverk såväl som med nätverk inom det regionala näringslivet.  
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Resultat: 

− Identifierade internationella partners har kunskap om regionens erbjudanden 
och trygghet i att kommunicera dessa till potentiella investerare. 

− Nätverken inom det regionala näringslivet hjälper till att utveckla 
verksamheten utifrån regionens behov och tillgångar samt målgruppernas 
intressen. 

Hållbara etableringar: Projektet ska genom investeringsfrämjande arbete stärka och 
förnya det regionala näringslivet och tillväxten i SMF genom s.k. investeringsdriven 
tillväxt med fokus på hållbarhet. Nya etableringar skapar nya affärsmöjligheter för 
redan etablerade företag och bidrar till tillväxt i regionen.  

Delmål: Projektet har bidragit till gröna och hållbara etableringar. 

Resultat:  

− Regionen har nischat sig som en grön destination för företagsetableringar. 
− En stor andel av de etablerade företagen ska ha en koppling till vårt hållbara 

värdeerbjudande. 

Business retention: . Projektet ska analysera vilka nya möjligheter som skapas till följd 
av nya etableringar och stötta företagen för att de ska fortsätta sin verksamhet i 
regionen och utvecklas här.  

Delmål: Projektet har bidragit till expansionsinvesteringar till Västernorrland. 

Resultat: 

− Vi har förbättrat möjligheterna för regionens utlandsägda företag att 
expandera på plats. 

− Projektets arbete kring retention har skapat minst en etablering hos dessa 
företag. 

− Projektet ska ha besökt och informerat 25 antal företag om vår service på 
detta område. 
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Aktiviteter 
Aktivitet  
 

Beskrivning  Återfinns i 
utmanings-
område 

Handlingsplan för utländska 
etableringar 

Idag saknas det en handlingsplan för arbete med internationella 
etableringar. Avsaknaden av denna resulterar ofta i att rollfördelningen 
vid en förfrågning eller i en etableringsprocess är otydlig, vilket i 
förlängningen kan leda till att företagen väljer annan ort för etablering. 
Handlingsplanen ska bl a beskriva “vem gör vad när?”. 
 

Effektiva 
etablerings-
processer 

Omvärldsbevakning för 
projektets intressenter 

För att skapa förståelse hos regionens kommuner och andra aktörer för 
processen kring investeringsfrämjande vill vi involvera dessa i vår 
omvärldsbevakning.  

Det kan bl a innebära att inkludera dem i våra marknadsaktiviteter. 
 

Effektiva 
etablerings-
processer 

Modell för ett permanent 
regionalt investerings-
kontor 

Projektet ska, tillsammans med projektets finansiärer, ta fram förslag på, 
förankra och driva en omställning från projektform till en permanent 
investeringsfrämjande verksamhet i det regionala investeringskontoret 
High Coast Invest. 

 

Effektiva 
etablerings-
processer 

Identifiera och bygga 
relationer med strategiska 
partners 

Projektet ska stärka sina relationer med identifierade partners som har 
direktkontakt med potentiella investerare, t ex Business Sweden, Node 
Pole m fl.  Detta för att kunna hjälpa dem nå ut till investerare med 
material och kunskap om vår region och våra värdeerbjudanden.   

Projektet ska också stärka sina lokala och regionala nätverk. 

 

Stärkta 
strategiska 
nätverk 

Identifiera behov inom 
regionens näringsliv 

För att på ett effektivt sätt kunna skapa en bild av regionens näringsliv 
och vilka behov som finns behövs en kartläggning.  

Denna aktivitet bör också tydliggöra kommunernas önskemål. (Vilka 
företag och varumärken vill man ha som kommun och företag?) 

 

Hållbara 
etableringar 

Skapa en referensgrupp 
med fokus på hållbart 
företagande 

En viktig uppgift för styrgruppen är att arbeta för ett mer jämlikt 
näringsliv. Näringslivsstrukturen i länet och riket efter kön har inte 
nämnvärt förändrats de senaste två decennierna utan uppvisar ett 
fortsatt traditionellt könsmönster. En förhoppning är att 
referensgruppens samlade erfarenhet av jämställdhets- och 
mångfaldsarbete i näringslivet även kan generera positiva effekter kring 
affärsutvecklings- effektivitetsfrågor samt inbringa större kreativitet och 
ge en bättre arbetsmiljö för projektets deltagande företag som vågar 
utmana traditionella könsmönster. 

Hållbara 
etableringar  
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Leadsgenerering 
(Paketering och sälj!) 

Vår region har, tack vare våra naturtillgångar och tillgången på 
kompetens, ett starkt erbjudande till företag som letar efter en plats med 
rätt förutsättningar för en miljövänlig verksamhet eller utveckling och 
tillverkning av miljövänliga produkter.  Vi ser därför en god möjlighet att 
plocka marknadsandelar genom att spetsa vår marknadsföring och 
försäljning i denna riktning. 
 

Hållbara 
etableringar 

Ny metod för expansions-
investeringar inom 
tillverkande industri 

Business Sweden har tagit fram en metod för att stärka redan befintliga 
utlandsägda företag i regionen, och möjliggöra företagens expansion på 
plats. Metoden kopplar ihop HCI/kommun med den lokala 
företagsledningen, och Business Swedens utlandskontor med företagets 
huvudkontor och skapar kommunikationsvägar. Västernorrland har ett 
stort antal utlandsägda företag inom tillverkning och har goda 
förutsättningar att nå goda resultat med hjälp av denna metod. 
 

Business 
retention 

 

Utvärdering och lärande 
I slutet av projektperioden ska projektet utvärderas i förhållande till 
projektbeskrivningen syfte och mål. Utvärderingsuppdraget upphandlas 
av Härnösands kommun och utförs av extern konsult. Utvärderingen ska 
vara framåtsyftande och tjäna som underlag för fortsatt arbete. 
 

Projekt-
övergripande 

Extern kommunikation och 
resultatspridning 

 

Vidareutveckling av vår marknadsföring av affärsregionen Västernorrland, 
såväl som av branschspecifika och sitespecifika affärserbjudanden. 

Paketering av nya erbjudanden, samt stötta kommunerna och andra 
aktörer i deras interna paketering.  

Framtagande av riktat material inför konferenser och mässor. 

Sprida resultat till våra intressenter och uppdragsgivare. 
 

Projekt-
övergripande 

Hållbara 
etableringar 

Projektledning 
Projektledaren är direkt underställd styrgruppen och ansvarar för att 
projektet drivs och genomförs enligt angivna direktiv, mål, budget och 
tidsplan. Styrgruppen kommer förutom att delta i styrgruppsmöten också 
att vara viktiga i förankringsprocesser och informationsspridning in i den 
egna organisationen. 
 

Projekt-
övergripande 

Avslutsarbete Projektet arbetar fram och levererar en slutrapport till samtliga 
finansiärer efter projekttiden slut. 
 

Projekt-
övergripande 

 



Lönebi 42,68%
OH-schablon 15%

Kostnadsbudget Finansieringsbudget
2019 2020 2021 2022 Totalt 2019 2020 2021 2022 TOT

Personal 1 287 000 1 716 000 1 716 000 483 000 5 202 000 Medfinansiering, kont. 412 534 562 209 562 209 120 686 1 657 638
Projektledare/Investeringsrådgivare (45tkr) 405 000 540 000 540 000 135 000 1 620 000 Härnösands Kommun 56 917 77 567 77 567 16 651 228 702
Investeringsrådgivare (50tkr) 450 000 600 000 600 000 150 000 1 800 000 Örnsköldsviks Kommun 80 893 110 242 110 242 23 665 325 042
Kommunikatör (42tkr) 378 000 504 000 504 000 126 000 1 512 000 Kramfors Kommun 51 671 70 419 70 419 15 116 207 625
Projektekonom 54 000 72 000 72 000 72 000 270 000 Sollefteå Kommun 52 509 71 560 71 560 15 361 210 990

0 Timrå Kommun 51 296 69 907 69 907 15 007 206 117
0 Sundsvalls Kommun 74 660 101 749 101 749 21 842 300 000
0 Ånge Kommun 44 588 60 765 60 765 13 044 179 162

0
Extern sakkunskap & tjänster 810 000 1 150 000 1 150 000 150 000 3 260 000 0
Utbildning 35 000 50 000 50 000 0 135 000 0

0
Medfinansiering, kont. 
offentlig/Region, LST etc 911 514 1 242 230 1 242 230 266 662 3 662 635

Framtagning av siter (analys, datainsamling mm) 500 000 650 000 650 000 0 1 800 000 RVN 911 514 1 242 230 1 242 230 266 662 3 662 635
Marknadsföring 250 000 400 000 400 000 0 1 050 000 0
Utvärdering 0 0 0 150 000 150 000 0
Övriga konsultkostnader 25 000 50 000 50 000 0 125 000 0

0 0
0 0
0 0
0 0

0
Resor & Logi 300 000 425 000 425 000 0 1 150 000 0
Inrikes resor och logi 100 000 125 000 125 000 0 350 000 Medfinansiering, kont. privat 97 000 86 000 86 000 31 500 300 500
Utrikes resor och logi 200 000 300 000 300 000 0 800 000 E.ON Sverige AB 97 000 86 000 86 000 31 500 300 500

0
Investeringar, material, externa lokaler 0 0 0 0 0 0
Investeringar materiel och ext. lokaler 0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
Schablonkostnader 824 735 1 099 647 1 099 647 309 516 3 333 546 0
varav:lönebi  (42,68 % på ovan lönekostn.) 549 292 732 389 732 389 206 144 2 220 214 0
varav: OH (Hyra 35tkr) 275 444 367 258 367 258 103 372 1 113 332 0

0
0

Projektintäkter/deltagaravg 0 0 0 0 0 Tot. Off/Priv kontant bidrag 1 421 048 >50% 1 890 439 >50% 1 890 439 >50% 418 848 >50% 5 620 773

0 Tot. Off/Priv bidrag i annat än pengar 380 000 <50% 610 000 <50% 610 000 <50% 105 000 <50% 1 705 000
0

Summa off & priv. medfinansiering 1 801 048 2 500 439 2 500 439 523 848 7 325 773
Summa faktiska kostnader 3 221 735 4 390 647 4 390 647 942 516 12 945 546

Återstår att finansiera via ERUF 1 800 688 2 500 208 2 500 208 523 668 7 324 772
Offentligt bidrag i annat än pengar ** 280 000 420 000 420 000 35 000 1 155 000

280 000 420 000 420 000 35 000 1 155 000 ERUF:s andel av faktiska kostnader 55,89% 56,94% 56,94% 55,56% 56,58%

Privata bidrag i annat än pengar 100 000 190 000 190 000 70 000 550 000
ERUF:s andel av totalt stödgrundande 
finansiering 50,00% 50,00% 50,00% 49,99% 50,00%

100 000 190 000 190 000 70 000 550 000
Andel privatfinansiering kontant av 
tot. stödgrundande finansiering 2,69% 1,72% 1,72% 3,01% 2,05%

Tot. kostnad / år 3 601 735 5 000 647 5 000 647 1 047 516 14 650 546
Summa total offentlig och privat 
finansiering 3 601 735 5 000 647 5 000 647 1 047 516 14 650 546
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§ 3 Dnr 2018-000530 003 

Policy för kompetensförsörjning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för kompetensförsörjning.  

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.       

Bakgrund 
Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i Personalpolitisk 
policy, beslutad 2017-03-07. Personalpolitiken ska bidra till 
kvalitetsförbättring samt till utveckling av chefer, medarbetare och 
verksamhet. Där kompetensförsörjning är ett av fem strategiska områden. 

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 
demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 
rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 
själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 
grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 
kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 
kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- och 
kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 
systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 
identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara av 
stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 
kommun.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 
kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 
bemanning behövs en gemensam strategi och modell. 
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Syftet med Policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 
viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 
kompetensförsörjningsarbete.  

Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 
hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 

Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 
får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 
mål.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-20 

Policy för kompetensförsörjning 1.0 

Personalpolitisk policy reviderad 2017-03-27  

______  
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 Kommunfullmäktige 

Policy för kompetensförsörjning 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Policy för kompetensförsörjning.  

 

Beskrivning av ärendet 
Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i Personalpolitisk 
policy, beslutad 2017-03-07. Personalpolitiken ska bidra till 
kvalitetsförbättring samt till utveckling av chefer, medarbetare och 
verksamhet. Där kompetensförsörjning är ett av fem strategiska områden. 

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 
demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 
rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 
själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 
grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 
kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 
kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- 
och kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 
systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 
identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara 
av stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 
kommun.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 
kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 
bemanning behövs en gemensam strategi och modell. 
Syftet med Policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 
viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 
kompetensförsörjningsarbete.  
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 Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 
hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 
Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 
får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 
mål.   

Beslutsunderlag 
Personalpolitisk policy, KS2016-000569 

Policy för kompetensförsörjning.  

Sofia Pettersson 
Kommundirektör 

Pernilla Unander 
HR-chef 
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Bakgrund 

Inriktningen för kommunens arbetsgivarpolitik återfinns i ”Personalpolitisk 
policy, KS16-569-003”. Personalpolitiken ska bidra till kvalitetsförbättring 
samt till utveckling av chefer, medarbetare och verksamhet. 
Kompetensförsörjning är ett av fem identifierade strategiska områdena som 
beskrivs i policyn.  De övriga personalstrategiska områden som beskrivs är 
ledarskap-medarbetarskap, arbetsmiljö-hälsa-samverkan, jämlikhet- 
jämställdhet- mångfald och lön- anställningsvillkor.  

Efterfrågan på kompetens påverkas av en rad faktorer. Det handlar om 
demografi, globalisering, konjunkturförändringar, innovationer, ökad 
rörlighet på arbetsmarkanden, politiska beslut och reformer mm. Det vi 
själva i hög grad kan påverka är vilken kompetens vi efterfrågar och i vilken 
grad vi efterfrågar den. Idag överstiger många gånger efterfrågan på en viss 
kompetens tillgången av den samme. Det blir också allt tydligare att det inte 
kommer räcka med att nyrekrytera för att tillgodose framtidens personal- och 
kompetensbehov och därför behöver vi arbeta mer medvetet och 
systematiskt med kompetensförsörjning. Arbetsgivarens förmåga att 
identifiera, ta till vara och utveckla medarbetares kompetens kommer vara av 
stor betydelse för att vi ska klara kompetensförsörjningen i Härnösands 
kommun.  

En gemensam modell för Härnösands kommuns 
kompetensförsörjningsarbete kommer skapa bättre förutsättningar för att 
möte de rekryteringsutmaningar som vi står inför.  

För att hålla ihop arbetet med både det strategiska 
kompetensförsörjningsarbete och det mer kortsiktiga behovet av att säkra 
bemanning behövs en gemensam strategi och modell. Vi har valt ARUBA1 
som den gemensamma modell vi utgår ifrån när vi planerar, genomför och 
följer upp aktiviteter inom kompetensförsörjning och tillsammans med en 
tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning ger det goda förutsättningar för att 
säkerställa kommunens kompetensbehov framåt. Genom att hitta den röda 
tråden som binder samman verksamhetens uppdrag med chefer och 
medarbetares kompetens blir också ledarskap och medarbetarskap en grund 
för effektiv ledning och styrning. 

Syfte  

Syftet med kompetensförsörjningsarbetet är att fortlöpande säkerställa att rätt 
kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på 
både kort och lång sikt.  
 

Syftet med denna policy för kompetensförsörjning är att tydliggöra styrning, 
viljeinriktning och utvecklingsbehov när det gäller Härnösands kommuns 
kompetensförsörjningsarbete.  

 Policyn ska vara ett stöd till nämnder och förvaltningar och ge vägledning i 
hur kompetensförsörjning bidrar till att nå kommunens mål. 
                                                                        
1 ARUBA: Attrahera-Rekrytera-Utveckla-Behålla-Avveckla 
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Genom att arbeta med kompetensplanering på olika organisatoriska nivåer 
får vi kunskap om hur vi på bästa sätt kan arbeta med att attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla och avveckla kompetens för att uppnå verksamheternas 
mål. På så sätt blir kompetensförsörjningsprocessen en naturlig del av 
verksamhetsutvecklingsarbete. 
 

 Gemensamma begrepp 
 
När vi arbetar med kompetensförsörjningsplanering är det avgörande att alla 
lägger samma innebörd i de begrepp som används. Kompetensmodellen 
samlar de begrepp som är gemensamma för Härnösands kommun som 
arbetsgivare. 
 
Kompetens 
Kompetens är ett vidare begrepp än bara kunskap och färdigheter  
Med kompetens menas förmåga och vilja att utföra en arbetsuppgift genom 
att tillämpa kunskap och färdigheter. (SS 624070)2 

- Förmåga är erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap 
och färdighet.    

- Vilja är attityd, engagemang, mod och ansvar.  
- Kunskap är teori, fakta och metoder. 
- Färdighet är att kunna göra i praktiken. 

Kompetens handlar alltså om medarbetares inställning och motivation till 
uppdraget samt att de vid rätt tillfälle och i rätt sammanhang kan omsätta 
sina samlade kompetenser till ett önskade beteenden, den funktionella 
kompetensen. 

 
Kompetensförsörjning 
Med kompetensförsörjning menas att styra organisationens och medarbetares 
kompetens i rätt riktning för att uppnå målen i verksamheten.  
 
Genom att arbeta medvetet, systematiskt och proaktivt med de olika 
processområdena skapas förutsättningar för att säkerställa att rätt kompetens 
finns tillgänglig till rätt uppgift i rätt tid.  
 
I begreppet kompetensförsörjning finns två aspekter, befintliga medarbetare 
och potentiella medarbetare. Det är av vikt att vi som attraktiv och 
professionell arbetsgivare har med båda aspekterna när vi arbetar med den 
strategiska kompetensförsörjningen. 
 
Kompetensförsörjningsprocess 
En gemensam modell och arbetssätt för kompetensförsörjning som utgör 
beslutsstöd till chefer och ledning. 
 
Processområden 

                                                                        
2 Det finns flera olika definitioner av kompetens och kompetensförsörjning. Denna 
definition utgår från Swedish Standards Institute (SIS) definition. 
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Den etablerade modellen för kompetensförsörjning ARUBA ligger till grund 
för de processområden som vi utgår från när vi planerar, genomför och följer 
upp kompetensförsörjningsinsatser.  
 
 
 
Kort beskrivning av de olika processområdena 
 
A – Attrahera handlar om vårt arbetsgivarvarumärke, meningsfulla och 
intressanta uppdrag och attraktiva anställningserbjudanden. – Attrahera 
medarbetare med rätt kompetens. 
 
R – Rekrytera handlar om att ha en professionell rekryteringsprocess i allt 
från behov, kravprofil, annons, urval, intervjuer, referenstagning, erbjudande 
och avslag som säkerställer behovet av rätt kompetens vid varje tillfälle.  
 
U – Utveckla handlar om att arbeta med kompetensutveckling som är 
kopplad till verksamhetens mål och medarbetares utvecklingsbehov. 
 
B – Behålla handlar om att ta tillvara på medarbetares kompetens, talanger 
och engagemang och gör det möjligt att ha ett hållbart arbetsliv. 
 
A – Avveckla handlar om två perspektiv både att avsluta medarbetare som 
själv valt att lämna sin anställning och att avveckla en viss kompetens som 
inte längre krävs för att nå de kommunala målen. Oavsett skäl till avslut ska 
detta ske både med både empati och professionalitet.  
 
Kompetensgap 

Skillnaden mellan befintlig kompetens hos medarbetare och det 
kompetensbehov som behövs för att nå verksamhetens mål. 
 
Kompetensutveckling 

Aktiviteter för att bredda/höja individens, gruppers och organisationens 
kompetens. Kan ske genom exempelvis utvecklingsarbete, handledning, 
nätverk, arbetsrotation, studiebesök, utbildningsinsats, eller förändrat 
förhållningssätt och beteende. Kompetensutveckling ska alltid utgå från och 
stödja verksamhetens mål och uppdrag. 
 
Individuell målplan 

Tillsammans med varje medarbetare upprättas årligen en individuell målplan 
som utgår från verksamhetens behov och medarbetarens förmåga och vilja 
till utveckling. 
 
Kompetensledning 

Innebär att omvandla medarbetares potential till prestationer. 
 
 
Framgångsfaktorer 
 
Kompetensförsörjningsprocessen ska vara en naturlig del av arbetet med 
budget, verksamhetsplanering och uppföljning.  
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Strategiska beslut som påverkar kompetensbehovet och kräver investeringar 
behöver finnas med i budgetarbetet om de ska vara framgångsrika. 
 
Arbetsplatsens förmåga att ta tillvara nya kunskaper, verktyg, metoder och 
att omsätta dem i verksamheten. 
 
Processen 

 
Planering av utvecklingsinsatser utgår alltid från verksamhetens syfte och 
uppdrag. Det innebär att mål och utmaningar som identifieras ligger till 
grund för arbetet med att ta fram utvecklingsområden som sedan ska 
resultera i en aktivitetsplanering som följer ARUBA och som följs upp på 
alla organistoriska nivåer.   
 
 
Processen för strategisk kompetensförsörjning:  
 
 
 

 
 
 
Vi utgår från fyra utvecklingsperspektiv när vi arbetar med 
kompetensplanering. De olika perspektiven ger oss sedan möjlighet att 
inventera befintlig kompetens och göra en analys av kompetensgapet som vi 
sedan aktivitetsplanerar utifrån ARUBA modellen. 
Bilden nedan visar hur de fyra typerna av utvecklingsperspektiv hänger ihop 
med ARUBA modellen. 
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Kompetensstyrning 
 
Den egna kompetensen ställd mot organisationens kompetenskrav  
Det som organisationen kräver av sina medarbetare uttrycks som 
organisationens krav på kompetens.  
 
Organisationens krav förändras över tid och medarbetares kompetens 
utvecklas. Hur väl medarbetarna matchar de krav som ställs för en yrkesroll 
kan därför variera över tid och mellan olika roller.  

 
 
 
För att kunna koppla ihop medborgares krav och verksamhetens mål med 
medarbetares kompetens och arbetsinsats behöver en kompetensmodell tas 
fram.  
 
När kompetens ställs i relation till ett visst arbete eller en uppgift som utförs 
kan den ses och utvärderas genom den arbetsprestation medarbetaren visar. 
 
Uppdrag 
Arbetet med policyns strategi och modell ska årligen återrapporteras till 
Kommunstyrelsen. 
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§ 7 Dnr 2019-000015 1.2.3.1 

Riktlinjer för prövning av de kommunala bolagens 
verksamhet enligt 6 kap 9-10 §§ kommunallagen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Riktlinje för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 
6 kap 9-10 §§ kommunallagen.   

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.       

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har en generell uppsiktsplikt som omfattar även den 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Sedan 1 januari 2013 gäller 
förstärkta uppsiktsregler vilket betyder att kommunstyrelsen ska årligen 
formellt pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet samt om verksamheten utförts inom ramen för 
kommunala befogenheter.  

För att skapa en samlad bild av arbetet kring prövningen har en riktlinje 
tagits fram. I riktlinjen framgår vad kommunstyrelsen ska ta ställning till, 
vilka uppgifter kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra samt vad som 
förväntas av de kommunala bolagen. 

Socialt perspektiv 
Beslutet har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen ekologisk påverkan. 

 
 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en generell uppsiktsplikt över 
såväl nämndernas som de kommunala bolagens verksamhet. Beträffande 
bolagen ska kommunstyrelsen även enligt kommunallagens 6 kap 9-10 §§ 
årligen kontrollera att bolagen följer fullmäktiges ursprungliga syfte och 
håller sig inom kommunala befogenheter. Detta ska styrelsen fatta beslut om. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04 § 145 om att ta fram en riktlinje för 
processen kring prövningen. En riktlinje underlättar och styr upp arbetet men 
främjar även rättssäkerheten. Beslutet om antagande av en riktlinje har i sig 
ingen ekonomisk påverkan.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-11 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 145, 2018-09-04 

Riktlinjer för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 6 kap 
9-10 §§ kommunallagen 

 

 

______  

 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 
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5576-5218 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-01-11 

 
Dnr  
KS/2019-000015 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för prövning av de kommunala bolagens 
verksamhet enligt 6 kap 9-10 §§ kommunallagen 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta Riktlinje för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 
6 kap 9-10 §§ kommunallagen.   

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har en generell uppsiktsplikt som omfattar även den 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Sedan 1 januari 2013 gäller 
förstärkta uppsiktsregler vilket betyder att kommunstyrelsen ska årligen 
formellt pröva om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet samt om verksamheten utförts inom ramen för 
kommunala befogenheter.  

För att skapa en samlad bild av arbetet kring prövningen har en riktlinje 
tagits fram. I riktlinjen framgår vad kommunstyrelsen ska ta ställning till, 
vilka uppgifter kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra samt vad som 
förväntas av de kommunala bolagen. 

Socialt perspektiv 
Beslutet har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen ekologisk påverkan. 
 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en generell uppsiktsplikt över 
såväl nämndernas som de kommunala bolagens verksamhet. Beträffande 
bolagen ska kommunstyrelsen även enligt kommunallagens 6 kap 9-10 §§ 
årligen kontrollera att bolagen följer fullmäktiges ursprungliga syfte och 
håller sig inom kommunala befogenheter. Detta ska styrelsen fatta beslut 
om. Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04 § 145 om att ta fram en 
riktlinje för processen kring prövningen. En riktlinje underlättar och styr 
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upp arbetet men främjar även rättssäkerheten. Beslutet om antagande av en 
riktlinje har i sig ingen ekonomisk påverkan.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 145, 2018-09-04 
Riktlinjer för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 6 kap 
9-10 §§ kommunallagen 

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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§ 145 Dnr 2018-000265 107 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att verksamheten i Härnösand Energi & Miljö AB under 2017 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna,  

att verksamheten i Härnösand Elnät AB under 2017 har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna, 

att verksamheten i HEMAB Elförsäljning AB under 2017 varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna, 

att verksamheten i AB Härnösandshus under 2017 har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna,  

att verksamheten i Härnösands kommunfastigheter AB under 2017 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna,  

att verksamheten i Invest i Härnösand AB under 2017 har varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna,  

att verksamheten i Technichus i Mittsverige AB under 2017 har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna,  

att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en riktlinje för 
prövning av om kommunens aktiebolag har följt kommunala ändamål och 
befogenheter, samt 

att uppdra åt kommundirektören att säkerställa att bolagen informerar ägaren 
i den utsträckning som bolagsordning och ägardirektiv anger.  
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Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 a § (2014:573) ha 
uppsikt över verksamhet som bedrivs i de kommunala bolag som definieras i 
kommunallagen 3 kap 16 a § (2014:573). Kommunstyrelsen ska årligen 
pröva om verksamheten i dessa företag under föregående kalenderår följt sitt 
syfte samt att verksamheten bedrivits inom ramen för kommunala 
befogenheter. Prövningen utgår från kommunallagen i 2017 års lydelse då 
den varit gällande lag under perioden som granskningen avser.  

För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt krävs att 
bolagens syfte och uppgifter är tydligt begränsade och fastställda samt att 
bolagen löpande lämnar information om sin verksamhet till 
kommunstyrelsen. Bolagens syfte, det fastställda kommunala ändamålet, 
framgår av respektive bolags ägardirektiv och bolagsordning och klargör 
vilka kommunala angelägenheter bolaget ska sköta. I ägardirektiven för 
samtliga bolag regleras även bolagens informationsskyldighet där det i detalj 
anges hur kommunstyrelsen ska hållas uppdaterad.    

De hel- och delägda kommunala bolagen 
I Härnösands kommun finns tre helägda kommunala bolag med tillhörande 
helägda dotterbolag: Härnösands Energi & Miljö AB (HEMAB) med 
dotterbolagen Härnösand Elnät AB (HEAB) och HEMAB Elförsäljning AB, 
AB Härnösandshus med dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter AB 
och Invest i Härnösand AB med dotterbolaget Technichus i Mittsverige AB. 
Kommunen är därutöver delägare i tre aktiebolag: Kommunbränsle i Ådalen 
AB, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Servanet AB och 
Ostkustbanan 2015 AB. Kommunens ägarandel är dock relativt liten i 
samtliga varför bolagen inte tas till prövning i detta sammanhang. Inför 
prövningen har kommunstyrelseförvaltningen kontrollerat de inkomna 
handlingarna från bolagen, granskat ägardirektiven och bolagsordningarna 
samt gått igenom lekmannarevisorernas granskningsrapporter för respektive 
bolag.  

Bolagens informationsskyldighet 
Samtliga bolagen ska löpande under året till kommunstyrelsen skicka 
protokoll från bolagsstämmor och styrelsesammanträden. Årsredovisning, 
revisionsberättelse med revisionsrapport och lekmannarevisorernas rapport 
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ska även de skickas till kommunstyrelsen från alla bolag. Härnösands Energi 
och Miljö AB och AB Härnösandshus ska dessutom till kommunstyrelsen 
skicka anteckningar från kvartalsmöten med kommunstyrelsens presidium, 
kommundirektören och ekonomichefen.  

Utöver detta ska Härnösands Energi & Miljö AB, AB Härnösandshus och 
Technichus i Mittsverige AB enligt ägardirektiven årligen anordna ett 
offentligt informationsmöte för fullmäktiges ledamöter och ersättare samt 
intresserad allmänhet. Detta har lösts praktiskt genom att företrädare för 
bolagen bjudits in till fullmäktiges ordinarie sammanträden för att presentera 
bolagens verksamhet då även allmänheten är välkommen dit. Technichus i 
Mittsverige AB har under året varit föremål för flera informations- och 
beslutsärenden på fullmäktige varför ytterligare informationstillfällen inte 
ansetts nödvändiga.  

Härnösands Energi & Miljö AB 
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit 
bolagsordning och ägardirektiv för Härnösand Energi & Miljö AB där det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. 

Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och 
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och 
ägardirektiv föreskriver. Vid de återkommande kvartalsmötena hålls 
kommunledningen uppdaterad om bolagets verksamhet och planer. Bolagets 
VD har på fullmäktigemötet den 27 februari 2017 informerat fullmäktigen 
och allmänheten om verksamheten. Årsredovisning har upprättats. 
Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport bedömt att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats om att bolaget skulle 
gått utanför de kommunala befogenheterna varmed även denna del bedöms 
följa direktiven. 

Härnösands Elnät AB 
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit 
ägardirektiv för moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB där det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. 
Ägardirektiven omfattar hela koncernen varvid samma direktiv gäller även 
för Härnösands Elnät AB. För bolaget har egen bolagsordning antagits. 

Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och 
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och 
ägardirektiv föreskriver. Årsredovisning är upprättad och ingår i Härnösand 
Energi och Miljö ABs koncernredovisning. Lekmannarevisorerna har i sin 
granskningsrapport bedömt att bolagets verksamhet skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Ingen 
anmärkning har lämnats om att bolaget skulle gått utanför de kommunala 
befogenheterna varmed även denna del bedöms följa direktiven.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(6) 

Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Vid prövningen har noterats vissa brister vad gäller punkt 4.6 i 
ägardirektivet, Företagets informationsskyldighet, i fråga om att översända 
protokoll och andra handlingar till ägaren. 

HEMAB Elförsäljning AB 
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit 
ägardirektiv för moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB där det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. 
Ägardirektiven omfattar hela koncernen varvid samma direktiv gäller även 
för HEMAB Elförsäljning AB. Bolaget är nybildat i september 2017 och har 
då fått egen bolagsordning. 

Bolaget skickar protokoll från styrelsemöten och överlägger med kommunen 
i sådana frågor som bolagsordning och ägardirektiv föreskriver. 
Årsredovisning är upprättad och ingår i Härnösand Energi och Miljö ABs 
koncernredovisning. Uttalande från lekmannarevisorer saknas då bolaget 
endast funnits under del av året 2017 och någon lekmannarevisor ännu inte 
valts av kommunen. Av årsredovisningen framgår inte annat än att bolagets 
verksamhet under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

AB Härnösandshus 
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit 
bolagsordning och ägardirektiv för AB Härnösandshus där det kommunala 
ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. 

Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och 
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och 
ägardirektiv föreskriver. Vid de återkommande kvartalsmötena hålls 
kommunledningen uppdaterad om bolagets verksamhet och planer. Bolagets 
VD har på fullmäktigemötet den 24 april 2017 informerat fullmäktige och 
allmänheten om verksamheten. Årsredovisning har upprättats. 
Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport bedömt att bolagets 
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats om att bolaget skulle 
gått utanför de kommunala befogenheterna varmed även denna del bedöms 
följa direktiven.  

Vid prövningen har noterats brister vad gäller punkt 4.6 i ägardirektivet, 
Företagets informationsskyldighet, i fråga om att översända protokoll och 
andra handlingar till ägaren.  

Härnösands kommunfastigheter AB 
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit 
ägardirektiv för moderbolaget AB Härnösandshus där det kommunala 
ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. Ägardirektiven 
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omfattar hela koncernen varvid samma direktiv gäller även för Härnösands 
kommunfastigheter AB. För bolaget har egen bolagsordning antagits. 

Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och 
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och 
ägardirektiv föreskriver. Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport 
bedömt att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats 
om att bolaget skulle gått utanför de kommunala befogenheterna varmed 
även denna del bedöms följa direktiven.  

Invest i Härnösand AB 
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit 
bolagsordning och ägardirektiv för Invest i Härnösand AB där det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. 

Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och 
bolagsstämmor samt överlägger med kommunen i sådana frågor som 
bolagsordning och ägardirektiv föreskriver. Under året 2017 har bolaget fått 
Technichus i Mittsverige AB som dotterbolag. Årsredovisning har 
upprättats. Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport bedömt att 
bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats om att bolaget 
skulle gått utanför de kommunala befogenheterna varmed även denna del 
bedöms följa direktiven. 

Technichus i Mittsverige AB 
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit 
bolagsordning och ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB där det 
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. Under året 
har bolaget gått igenom en omfattande omorganisation med både förnyade 
ägarförhållanden och ny bolagsstyrelse. Även nytt ägardirektiv har antagits 
till följd av ändringarna. Fullmäktige och allmänheten har under året hållits 
informerade om bolagets verksamhet och ekonomiska läge genom 
inskickade rapporter som vid flera tillfällen gått ut och publicerats i 
fullmäktiges kallelser. Kommunstyrelsen har varit involverad i 
omorganisationens alla delar och kontakt med bolaget har hållits löpande 
under året.  

Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och 
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och 
ägardirektiv föreskriver. Årsredovisning har upprättats. Lekmannarevisorn 
har i sin granskningsrapport riktat anmärkning mot att bolagets verksamhet 
inte skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har dock lämnats om att bolaget 
skulle gått utanför de kommunala befogenheterna varmed denna del bedöms 
följa direktiven.  
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Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 a § lämna förslag till 
fullmäktige på nödvändiga åtgärder om brister i skötseln kommer fram vid 
prövningen. Detta har genomförts. Då kommunstyrelsen löpande följt 
bolaget har de brister som lekmannarevisorn syftar på redan 
uppmärksammats tidigare under året. Den omorganisationen som 
fullmäktige beslutat om syftar till att styra upp och återställa balansen i 
bolaget varför några ytterligare åtgärder inte bedöms nödvändiga vid det här 
laget. 

Av handlingar som bolaget ska skicka in enligt ägardirektivens punkt 4.6, 
Informationsskyldighet, saknas endast protokoll från årsstämma 2017. Dock 
beror detta på att stämman med anledning av omorganisationen först hållits 
den 15 mars 2018 varmed det inte funnits något protokoll att skicka.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-21 § 54 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-06 
Ägardirektiv - Härnösands Energi och Miljö AB, AB Härnösandshus, Invest 
i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB 
Bolagsordningar - Härnösands Energi och Miljö AB, Härnösands Elnät AB, 
HEMAB Elförsäljning AB, AB Härnösandshus, Härnösands 
kommunfastigheter AB, Invest i Härnösand AB och Technichus i 
Mittsverige AB 
Årsredovisningar - Härnösand Energi och Miljö AB (koncern), Invest i 
Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB  
Granskningsrapporter - Härnösands Energi och Miljö AB, Härnösands Elnät 
AB, AB Härnösandshus, Härnösands kommunfastigheter AB, Invest i 
Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB 
Arbetsordning kommunfullmäktige 2017-02-27 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 2017-09-25 
Kommunallagen i 2017 års lydelse 
Förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag, Daniel 
Stattin, professor i civilrätt, ssk. associationsrätt, Uppsala universitet, 
publicerat på SKL:s hemsida 2018-07-13 
Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, Erfarenheter 
och idéer, SKL 2006-03-30 

______  
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1. Inledning 
Kommunstyrelsens generella uppsiktsplikt omfattar även den verksamhet 
som bedrivs i kommunala bolag. Sedan 1 januari 2013 gäller förstärkta 
uppsiktsregler vilket betyder att kommunstyrelsen ska årligen formellt pröva 
om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet samt om verksamheten utförts inom ramen för kommunala 
befogenheter.  

För att skapa en samlad bild av arbetet kring prövningen har denna riktlinje 
tagits fram. I riktlinjen framgår vad kommunstyrelsen ska ta ställning till, 
vilka uppgifter kommunstyrelseförvaltningen ska genomföra samt vad som 
förväntas av de kommunala bolagen. 

2. Omfattning 
Riktlinjen omfattar kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen 
samt de kommunala bolagen och är ägnat åt att fungera som stöd för 
genomförandet av den årliga processen som leder till kommunstyrelsens 
prövning. 

3. Bakgrund 
Reglerna för aktuell prövning finns i Kommunallag (2017:725) 6 kap 9-10 
§§. Ett överklagningsbart beslut ska fattas för respektive bolag vilket i 
praktiken betyder att varje bolag, även dotterbolagen, får en egen 
beslutsmening/attsats i protokollet. Kommunstyrelsens prövning avser 
endast de helägda kommunala bolagen då det är dem som kommunen ensam 
är ansvarig för. Kommunstyrelsen är skyldig att föreslå fullmäktige 
förbättringsåtgärder om den upptäcker brister i vid den årliga genomgången. 
Om styrelsen bedömer att åtgärdsförslag inte är aktuella räcker det att 
beslutet skickas till fullmäktige för kännedom. Det är också ur 
demokratisynpunkt viktigt att hela kommunstyrelsen får del av allt underlag 
och att utövandet av uppsiktsplikten är en angelägenhet för hela styrelsen.  

Kommunallagen som sådan anger inte några detaljerade instruktioner om 
hur prövningen ska genomföras. Förutom egen omvärldsbevakning kan man 
på Sveriges Kommuners och Landstings hemsida hitta viss information om 
hur man kan gå tillväga. I framtagning av denna riktlinje har till exempel 
använts en skrift som tagits fram under året 2018 på uppdrag av SKL: 
”Förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag” av 
Daniel Stattin, professor i civilrätt vid Uppsala universitet. 
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4. Beslutsunderlag för kommunstyrelsens prövning 

4.1 Ägardirektiv och bolagsordning 
Fullmäktige beslutar om de kommunala bolagens ägardirektiv och 
bolagsordningar där bolagens kommunala ändamål, det vill säga den 
kommunala angelägenhet som fullmäktige överlåtit till bolaget att sköta, 
fastställs. I ägardirektiven regleras bolagens informationsskyldighet där det i 
detalj anges hur bolagen ska hålla kommunstyrelsen uppdaterad av sin 
verksamhet. I bolagsordningen anges de kommunala befogenheterna som 
bolagen ska hålla sig inom, det vill säga att bolagen ska agera efter samma 
begränsade villkor som skulle gälla om verksamheten istället hade utförts i 
den kommunala förvaltningen.  

4.2 Styrelseprotokoll från kommunala bolag 
De under året till kommunstyrelsen inkomna protokollen från bolagens 
styrelsemöten utgör en grund för uppföljning av verksamheten. Det är 
viktigt att bolagen, precis som det anges i bolagsordningarna, regelbundet 
skickar in protokoll som kommunstyrelsen får för kännedom både för att 
styrelsen ska kunna följa bolagens aktuella verksamhet löpande och att 
undvika att all information kommer in samtidigt långt i efterhand då det 
även finns risk för att informationen hunnit bli gammal. 

4.3 Årsredovisningar och lekmannarevisorernas 
granskningsrapporter 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter kan användas som stöd i 
prövningen då de behandlar delvis samma saker som kommunstyrelsen ska 
ha uppsikt över. Kommunstyrelsens prövning har dock inte en ekonomisk 
inriktning i första hand. 

4.4 Kommunens styrdokument och kommunallagen 
I kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens reglemente 
anges ytterligare information om avrapportering från de kommunala bolagen 
och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommunallagen reglerar att 
prövningen ska genomföras. 

5. Vem gör vad 

5.1 De kommunala bolagen 
I bolagsordningen beskrivs bolagens informationsplikt mot 
kommunstyrelsen vilket innebär att samtliga kommunala bolag ska löpande 
under året till kommunstyrelsen skicka protokoll från bolagsstämmor och 
styrelsesammanträden. Årsredovisning, revisionsberättelse med 
revisionsrapport och lekmannarevisorernas rapport ska även de skickas till 
kommunstyrelsen från alla bolag.  

Härnösands Energi och Miljö AB och AB Härnösandshus ska dessutom till 
kommunstyrelsen skicka anteckningar från kvartalsmöten med 
kommunstyrelsens presidium, kommundirektören och ekonomichefen.  

Utöver detta ska Härnösands Energi & Miljö AB, AB Härnösandshus och 
Technichus i Mittsverige AB enligt ägardirektiven årligen anordna ett 
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offentligt informationsmöte för fullmäktiges ledamöter och ersättare samt 
intresserad allmänhet. 

 

5.2 Kommunstyrelseförvaltningen 

Centraldiariet 
Centraldiariet mottar och registrerar löpande de handlingar som bolagen 
skickar in. Handlingarna diarieförs i årsvisa samlingsakter som sorteras per 
bolag där det är lätt att följa upp vilka handlingar som inkommit under året. 

Kommunledningskontoret 
Kommunledningskontoret kontrollerar att ägardirektiv och bolagsordning 
finns för varje bolag och att de är uppdaterade. 

Kommunledningskontoret upprättar redogörelse och förslag till beslut till 
kommunstyrelsen för respektive bolag där en bedömning om verksamheten 
bedrivits i enlighet med det fastställa kommunala ändamålet och om den 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna framgår. 

Kommunledningskontoret ger förslag till förbättringar vid eventuellt 
upptäckta brister där kommunstyrelsen behöver besluta eller föreslå 
fullmäktige att besluta om åtgärd (till exempel ändringar eller 
kompletteringar i bolagsordningar eller ägardirektiv eller 
framtagning/uppdatering av styrdokument). 

Kommunledningskontoret upprättar redogörelse och förslag till beslut till 
kommunstyrelsen i god tid så att ärendet hinner behandlas före den 30 juni 
året efter det kalenderår som granskningen avser. 

5.3 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar innan den 30 juni året efter det år som 
prövningen avser om respektive aktiebolags verksamhet bedrivits i enlighet 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige förbättringsåtgärder om den 
upptäcker brister vid den årliga genomgången.  

Om styrelsen bedömer att åtgärdsförslag inte är aktuella skickar styrelsen 
beslutet till fullmäktige för kännedom. 
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 Kommunstyrelsen 

Försäljning tomträtt Saltvik 8:27 

Förslag till beslut  
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsens besluta: 

att godkänna föreslaget köpekontrakt, gällande friköp av tomträtten 
Härnösand Saltvik 8:27  
 

Beskrivning av ärendet 
En tomträtt är att jämställas med äganderätt och löper tills vidare, och kan 
endast under speciella förhållanden sägas upp av fastighetsägaren. 
Tomträttshavaren betalar årligen en tomträttsavgäld som ska motsvara ränta 
på ett avgäldsunderlag grundat på markens värde. Tomträttshavaren har 
samma möjligheter att belåna och bebygga tomträtten som om den vore 
ägare till fastigheten.  Tomträtten kan enbart säljas till tomträttshavaren. 
Enligt kommunens markpolicy bör kommunen inte sälja de tomträtter vi har 
om inte särskilda skäl talar för det. I dagsläget med bra lånevillkor har ofta 
tomträtter spelat ut sin roll eftersom företagen oftast kan finansiera sin 
utveckling på förmånligare villkor. 

Härnösands kommun äger fastigheten Härnösand Saltvik 8:27 som idag är 
upplåten med tomträtt till Gussjö Fastighets AB för industriändamål. 
Tomträttsavgälden är 25 000 kr per år.  Företaget Gussjö Fastighets AB har 
nyligen bytt ägare, och har för avsikt att expandera och utveckla sin 
verksamhet tillsammans med närliggande verksamheter på området. Gussjö 
Fastighets AB har därför vänt sig till kommunen med önskemål om att få 
friköpa tomträtten. Tillväxtavdelningen anser att detta är skäl för att gå emot 
markpolicyn och låta företaget friköpa marken. 

Friköpspriset är baserat på det kvadratmeterpris som antogs av 
kommunstyrelsen i samband med att den mark som planlades i 
förlängningen av Verkstadsvägen skulle säljas 2013, vilket bestämdes till 
100 kr per kvadratmeter. I överlåtelsen ingår inte byggnader och 
anläggningar, vilka tillhör köparen och således inte utgör tillbehör till 
köpobjektet. 
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Förslag till köpekontrakt har upprättats, med en köpeskilling om 862 400 kr, 
vilket motsvara 100 kr per kvadratmeter. Tillträde sker senast 60 dagar efter 
att kommunstyrelsens beslut om försäljning vunnit laga kraft. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
En försäljning av tomträtten innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälden 
på 25 000 kr/år för fastigheten Saltvik 8:27 dock ger detta kommunen en 
intäkt för 2019 på 862 400 kr. 

    

Beslutsunderlag 
Härnösands kommun har upprättat ett förslag till köpekontrakt gällande den 
med tomträtt upplåtna fastigheten Härnösand Saltvik 8:27. 
  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Hanna Wiklund 
Mark och explaoteringsfrågor 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Köpekontrakt 



 

 
Postadress 
Härnösands kommun 
Tillväxtavdelningen 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 
Nybrogatan 13 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
foretagslotsen@harnosand.se 

Fax 
0611-34 80 30 

Bankgiro 
5576-5218 
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Köpekontrakt 
 

 

Köpare Gussjö Fastighets Aktiebolag, Org. nr: 556562-6172 
Norra kyrkogatan 9 
871 31  Härnösand  
Andel: 1/1 

Säljare                            Härnösands kommun, Org. nr: 212000-2403                                       
871 80  Härnösand  
 
 

Överlåtelseobjekt Den med tomträtt upplåtna fastigheten Härnösand Saltvik 8:27. I 
överlåtelsen ingår inte byggnader och anläggningar, vilka tillhör 
köparen och således inte utgör tillbehör till köpobjektet. 

 

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter och försäljer härmed del av ovan nämnda fastigheter 
till köparen.  

 

Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor: 

 ÅTTAHUNDRASEXTIOTVÅTUSEN FYRAHUNDRAKRONOR 

 

Tillträdesdag Tillträde ska ske senast 60 dagar efter kommunstyrelsen godkännande 
av detta köpekontrakt vunnit laga kraft, och köpeskillingen till fullo är 
erlagd och kvitterad. 

 
Köpeskillingens                     
erläggande Köpeskillingen erläggs kontant på tillträdesdagen        862 400 kr 
 
  Summa kronor:          862 400 kr
  

  

Inteckningar  Säljaren förklarar  
servitut och  - att fastigheterna så vitt man känner till, inte belastas av några 
nyttjanderätter upplåtna, oinskrivna rättigheter.  
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Faran för fastigheten Säljaren står faran om fastigheterna skadas eller försämras mellan 
kontraktsdagen och tidpunkten för köparens tillträde. Om tillträdet 
försenas på grund av köparens dröjsmål ska faran övergå på köparen på 
tillträdesdagen enligt detta avtal. 

 

Äganderättens Parterna är överens om att äganderätten till fastigheterna övergår  
övergång  först på tillträdesdagen. 

 
Fördelning av  Säljaren ska betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter  
inkomster och för fastigheterna av vad slag de vara må, om de avser tiden före 
utgifter  tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalnings 
                                         skyldigheten på köparen, som också får fastigheternas avkastning.  

  

Lagfarts,    Eventuella, med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader  
intecknings och  samt eventuella fastighetsbildnings kostnader betalas av köparen.     
fastighetsbildning  
Överlämna handlingar På tillträdesdagen ska säljaren, efter köpeskillingens erläggande, till 

köparen för hans undertecknande överlämna kvitterat köpebrev 
avseende fastigheterna och övriga handlingar som erfordras för att 
köparen skall få lagfart.  

 

Fastighetens skick Köparen har före detta avtals undertecknande beretts tillfälle att noga 
undersöka fastigheterna för att skaffa sig kännedom om det skick, vari 
egendomen befinner sig.  

 

Redovisning av  Det finns 1 st pantbrev uttaget på fastigheten 
pantbrev   
                                        Pantbrev nr 1, belopp 2150 000 sek, 2010-12-10, akt:10/24977 

 

Villkor Köpekontraktets giltighet är beroende av att kommunstyrelsen i 
Härnösands kommun lämnar sitt godkännande till 
fastighetsförsäljningen, och att beslutet vinner laga kraft. 

 För det fall kommunfullmäktiges godkännande inte erhålls ska detta 
köpekontrakt upphöra att gälla med omedelbar verkan.  

  

    

Dödning tomträtt mm Fastigheten är vid avtalets undertecknande upplåten med tomträtt till 
köparen. Köpare och säljare är överens om att tomträttsupplåtelsen till 
fastigheten upphör att gälla på tillträdesdagen och att den inskrivna 
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tomträtten skall dödas. Dödning av tomträtten samt dödning och 
nyfastställelse av eventuella inteckningar och servitut skall utföras och 
bekostas av köparen.  

 
Tvist  Tvist i anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol.  

 

Utväxling av  Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna 
kontrakt  tagit vardera 

 
Säljarens underskrift  Ort: Härnösand  

Datum:  

 
 
________________________ _________________________ 
Andreas Sjölander  Uno Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande Tillväxtchef 
Härnösands kommun  Härnösands kommun 

 

  

 

Ovanstående säljares egenhändiga namnteckning bevittnas 

 

 ________________________ _________________________ 
Namn :   Namn: 

  

Köparens underskrift Ort: Härnösand 
 Datum:   

 

 _________________________ _________________________ 
Gussjö fastighets Aktiebolag  
XX   
 

 

 Ovanstående köpares egenhändiga namnteckning bevittnas 

 

 __________________________ _________________________ 
Namn:   Namn: 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta OPF-KL18 för förtroendevalda, samt 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram förslag till 
tillämpningsanvisningar för OPF-KL18.  

 

Beskrivning av ärendet 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 
eller som tillträtt vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 
PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 
2014-12-31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, 
annan egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  
 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna.  
 
OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 
varit OPF-KL14 som antogs av SKLs styrelse 20 oktober 2013.  
 
I OPF-KL18 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till 
aktiva omställningsinsatser tillförts.   

Beslutsunderlag 
Förslag till bestämmelser OPF-KL18  
SKLs Kommentarer till Förslag till bestämmelser OPF-KL18  
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Sofia Pettersson 
Kommundirektör 

Birgitta Larsson 
Enhetschef HR-löneenheten 

  
 



  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  
 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 
  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 
 
 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 
1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  

 

 



                                                                                                      2018-09-14 

1 
 

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-
KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-
KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 
har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-
liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 
vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 
livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 
anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 
PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 
hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 
tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 
Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-
KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 
Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 
omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 



                                                                                                      2018-09-14 

4 
 

på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 
fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 
föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 
avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Samordning (§ 6) 
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 
sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 
på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 
efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 
Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 
den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 
sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 
inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 
Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 
av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 
För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 
omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 
årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 
dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte.  

 
 
Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Regler för kommunalt partistöd i Härnösands kommun. 
I Kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. I Härnösands kommun ska därutöver följande gälla 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Härnösands kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. § 29 
kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av 

 ett grundstöd, som uppgår till 35 000 kronor per parti och år, samt 

 ett mandatstöd, som lägst uppgår till 24 160 kronor per mandat och år 

 Bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i 
prisbasbeloppet. 

3 § Tomma stolar 
Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen 
(2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet. 

4 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet 
dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. 

5 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd skall årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 31 § 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

6 § Årlig utbetalning 
Partistödet betalas ut innevarande år senast under juni månad efter beslut av 
fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 32 § 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

§ 7 Partistöd till politiska ungdomsorganisationer 
Bidrag till de politiska ungdomsorganisationerna utbetalas efter ansökan och 
uppvisad verksamhetsberättelse. 

Bidraget utgörs av ett grundbidrag samt ett rörligt tillägg som är relaterat till 
moderpartiets antal besatta mandat i fullmäktige. 

Grundbidraget per politisk ungdomsorganisation är 10 000 kronor.  

Bidrag utöver detta utgår med ett rörligt tillägg om 2 180 kronor per besatt 
mandat moderpartiet har i fullmäktige. 
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Bidragets rörliga tillägg justeras årligen i enlighet med förändringar i 
prisbasbeloppet. 

Det totala bidrag till politiska ungdomsorganisationer som utgick under 2018 
ska utgöra lägsta nivå under mandatperioden 2019-2022. 

Beslut om utbetalning av bidrag fattas av kommunfullmäktiges presidium. 
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 Kommunstyrelsen 

Remissvar långtidsplan 2020 - 2022 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att anta remissvaret som sitt eget, samt 

att föreslå Kollektivtrafikmyndigheten att återkomma med en ny 
remissutgåva efter väsentliga förändringar i enlighet med remissvaret.  

 

Beskrivning av ärendet 
Den 19 december 2018 skickade Kommunalförbundet Kollektivtrafik- 
myndigheten i Västernorrlands län ett utkast till långtidsplan till kommunal- 
förbundets medlemmar för synpunkter. Kommunalförbundet önskar att 
varje medlem skickar in synpunkter senast den 15 februari 2019. 

 Härnösands kommun vill betona vikten av att kommunen inte kan ta 
ställning till remissvaret i sin helhet om inte ekonomin under pkt 4.3 
och pkt 4.5 redovisas med ett medlemsbidrag som motsvarar 
förväntade nettokostnader för kommunen. 

 Långtidsplanen kompletteras med beräkningar för hur den 
subventionerade trafiken i Härnösand påverkar nettokostnaden. 

 Kollektivtrafikmyndigheten, KTM, redovisar en plan för hur 
produkten Bussgods skall utvecklas under planperioden. 

Det grundläggande styrdokumentet för landets 
kollektivtrafikmyndigheter är de politiskt beslutade regionala 
trafikförsörjningsprogrammen. För Västernorrlands del antogs i 
juni 2018 ett nytt trafikförsörjningsprogram, som innehåller vision 
och mål för länets kollektivtrafik. En Långtidsplan motsvarande en 
3-årsperiod utges årligen av Kollektivtrafikmyndigheten och ska 
mer konkretisera de mål och åtgärder som beskrivs i 
Trafikförsörjningsprogrammet. Långtidsplanen är dels uppdelad i 
övergripande mål, men även med olika delmål som mer beskriver 
konkreta åtgärder för kollektivtrafiken i länet. De övergripande 
målen är Resenären, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. 
Utgångspunkten för myndighetens trafikplanering är att tillgodose 
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behov i första hand som rör arbets- och studiependling, samt 
skolskjuts. En ökad arbetspendling ska göra resandet mer 
miljövänligt och förväntas ge en överflyttning av resor från bil till 
kollektivtrafik. De största resurserna vid planering av trafik läggs 
primärt på resande under morgon och eftermiddag, utöver det finns 
även möjlighet att planera annan trafik med hänsyn till givna 
ekonomiska ramar. 

I Västernorrland består transsportsystemet av busstrafik, tågtrafik, 
särskilda persontranssporter (SÄKO) och upphandlad kommersiell 
trafik. 

Efter inkomna remisser fastställer direktionen Långtidsplanen som 
sedan ligger till grund för kommande budgetdialoger med 
respektive medlem. Efter avslutade budgetdialoger som ska 
genomföras under april, fastställer sedan direktionen budget senast 
den 30 september för i det här fallet planerad kollektivtrafik för 
budgetåret 2020. 

Den beslutade budgeten för kommande år fördelas sedan per 
medlem enligt beslutad finansieringsmodell och utgör sedan 
konkret debitering av medlemsbidraget fyra ggr/år. Budgeten bryts 
sedan ner till en mer detaljerad verksamhetsplan som beslutas av 
myndighetschefen. 
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 Kollektivtrafikmyndigheten 

 

Remissvar Långtidsplan 2020-2022 

Den 19 december 2018 skickade Kommunalförbundet Kollektivtrafik- 
myndigheten i Västernorrlands län ett utkast till långtidsplan till kommunal- 
förbundets medlemmar för synpunkter. Kommunalförbundet önskar att varje 
medlem skickar in synpunkter senast den 15 februari 2019. 

Det grundläggande styrdokumentet för landets kollektivtrafikmyndigheter är 
de politiskt beslutade regionala trafikförsörjningsprogrammen. För 
Västernorrlands del antogs i juni 2018 ett nytt trafikförsörjningsprogram, 
som innehåller vision och mål för länets kollektivtrafik. En Långtidsplan 
motsvarande en 3-årsperiod utges årligen av Kollektivtrafikmyndigheten och 
skall mer konkretisera de mål och åtgärder som beskrivs i Trafik- 
försörjningsprogrammet. Långtidsplanen är dels uppdelad i övergripande 
mål, men även med olika delmål som mer beskriver konkreta åtgärder för 
kollektivtrafiken i länet. De övergripande målen är Resenären, Hållbarhet, 
Tillväxt och Medarbetare. Utgångspunkten för myndighetens trafikplanering 
är att tillgodose behov i första hand som rör arbets- och studiependling, samt 
skolskjuts. En ökad arbetspendling ska göra resandet mer miljövänligt och 
förväntas ge en överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik. De största 
resurserna vid planering av trafik läggs primärt på resande under morgon och 
eftermiddag, utöver det finns även möjlighet att planera annan trafik med 
hänsyn till givna ekonomiska ramar. 

I Västernorrland består transsportsystemet av busstrafik, tågtrafik, särskilda 
persontranssporter (SÄKO) och upphandlad kommersiell trafik. 

Efter inkomna remisser fastställer direktionen Långtidsplanen som sedan 
ligger till grund för kommande budgetdialoger med respektive medlem. Efter 
avslutade budgetdialoger som skall genomföras under april, fastställer sedan 
direktionen budget senast den 30 september för i det här fallet planerad 
kollektivtrafik för budgetåret 2020. 

Den beslutade budgeten för kommande år fördelas sedan per medlem enligt 
beslutad finansieringsmodell och utgör sedan konkret debitering av 
medlemsbidraget fyra ggr/år. Budgeten bryts sedan ner till en mer detaljerad 
verksamhetsplan som beslutas av myndighetschefen. 

För det första vill vi återigen poängtera vikten av att långtidsplanens första år 
(2020) skall ligga till grund för förbundets kommande budgetdialoger med 
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medlemmarna. Därför anser vi att det mer bör framgå sambandet mellan 
åtgärder i långtidsplanen och den budget som blir aktuell för kommande år. 

Under pkt 4.3 och pkt. 4.5 som redovisar fördelning av medlemsbidrag anser 
vi att det mer tydligt skall redovisas hur utfallet för kostnader blir för Härnö- 
sands kommun genom införandet av den beslutade subventionerade 
kollektivtrafiken. Det är helt orimligt att medlemsbidraget skall presenteras i 
Långtidsplanen med en budget för 2019 och 2020 med 0 kronor. Härnösands 
kommun förväntar sig att en prognos tas fram som mer beskriver förväntade 
nettokostnader (medlemsbidrag) för Härnösands kommun, trots införandet 
av den sedan i juni 2018 subventionerade kollektivtrafiken. 

Under delmål 1 under målet om resenär beskrivs några åtgärder för att 
resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet i länet. 

Under början av 2019 kommer slutrapporten av den genomförda linjenäts- 
analysen som Härnösands kommun arbetat med under hösten 2018. En 
linjenätsanalys som i första hand har utrett förutsättningar för att på ett mer 
effektivt sätt utveckla kollektivtrafikutbudet för kommunens tätortstrafik. 
Ambitionen i långtidsplanen anser vi måste vara att utreda förutsättningar för 
ett nytt linjenät under 2019, för att om behov finns genomföra förändringar i 
samband med turlisteskiftet i december 2019. 

Vidare ställer vi oss återigen starkt bakom förslaget i delmål 1 att göra en 
grundlig översyn av linje 201 mellan Härnösand-Sundsvall, som vi också 
påpekat vid tidigare framtagna förslag på långtidsplaner. Vi vill än en gång 
framhålla att det bör finnas tydliga ambitioner för att öka det kollektiva 
resandet och då måste vi gemensamt satsa resurser och våga göra 
prioriteringar i första hand för starkt prioriterade stråk. 

När det gäller behovet av att utreda förutsättningar för utökad anropsstyrd 
trafik i kommunen så vill vi påminna om att vi gemensamt med 
entreprenören Byberg & Nordins buss bör följa upp ett pilotprojekt i 
Härnösand. Entreprenören introducerar en helt ny app för att utveckla en ny 
form av kollektivtrafik på i första hand tider på dygnet när ordinarie 
kollektivtrafik erbjuder låg turtäthet eller t.o.m. ingen kollektivtrafik alls. 

Försöket har som målsättning att starta under början av 2019 och kommer 
säkert med stort intresse även följas av myndigheter och entreprenörer från 
andra län i landet. 

Sedan vill vi också precis som tidigare framhålla behovet av att hitta någon 
form av enklare portabel biljettmaskin som kan användas på vissa skolbussar 
så att vi även där kan erbjuda kollektivt resande för andra resenärer än 
skolbarn. 

För delmål 2 som handlar om att öka antalet nöjda kunder så måste fram- 
hållas vikten för länets kollektivtrafik att erbjuda våra resenärer ett väl 
fungerande realtidssystem. Nu har den frågan varit på tapeten under så 
många år utan att vi fortfarande än idag har ett fungerande system, så därför 
krävs kraftinsatser för att erhålla ett fungerande realtidssystem. I 
långtidsplanen beskrivs endast åtgärder för att uppgradera bussarnas tekniska 
utrustning för att kunna ta emot signaler för hållplatsutrop och 
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skyltinformation. Här måste åtgärder till för att också säkra funktionen för 
riktig realtidsinformation på hållplatser med realtidsskyltar. Samtidigt måste 
nämnas att funktionen för hållplatsutrop är en fråga som för Härnösands del 
varit på tapeten under minst 10 år utan att än idag ha ett fullt fungerande 
system som erbjuder hög service för synskadade resenärer. 

Under målet för hållbarhet så anges under delmål 3 att kollektivtrafiken skall 
bidra till social inkludering. Här anser kommunen att vår satsning på kraftigt 
subventionerad kollektivtrafik, kan utgöra en bra grund för en utvärdering 
som kan påvisa andra viktiga parametrar än bara rent företagsekonomiska. 

Så istället för att anlita dyra konsulttjänster så anser kommunen att 
satsningen på subventionerad taxa mer än väl kan utgöra grund för en 
gemensam utvärdering för vad det kan innebära för särskilt utsatta grupper i 
samhället. 

Vidare så ställer vi oss bakom förslaget att utreda förutsättningar för att 
införa ett gemensamt och kraftigt reducerat periodkort med giltighet i hela 
länet för barn upp till 19 år. 

Under delmål 5 som handlar om minskad negativ miljöpåverkan så föreslås 
dialog med trafikföretagen inom den särskilda kollektivtrafiken (SÄKO) för 
att öka användningen av fossilfria drivmedel. Här vill vi rekommendera 
dialog med entreprenören i Härnösands kommun som under senaste året 
provat att använda fossilfritt drivmedel av typen HVO. 

För målet tillväxt under delmål 7 så beskrivs åtgärder för hur vi resurs- 
effektivt ska öka resandet i prioriterade stråk och där har Härnösands 
kommun framhållit behovet av att förbättra anslutningsmöjligheter för linje 
201 till/från Sundsvalls C. Fortfarande förekommer tågavgångar till/från 
Sundsvall som inte har anslutningsmöjlighet med bussavgångar från 
Härnösand vilket inte är acceptabelt. Därför anses det viktigt att genom 
översyn eliminera dessa brister. 

Under delmål 8 som ligger under det övergripande målet Tillväxt, så 
beskrivs vikten av att öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation. Här tror vi återigen att det är otroligt viktigt att samverkan i 
första hand sker mellan tågoperatörerna Norrtåg och SJ, för att mer tydligt 
kunna påvisa vilka förbättrade möjligheter detta skulle innebära för t.ex. 
pendlare mellan Härnösand-Kramfors. 

När det gäller produkten Bussgods som nu dessutom skall utvecklas i 
samarbete med de nordligaste länen, så borde någon form av beskrivning 
inrymmas i planen för hur den utvecklingen skall gå till. Eftersom Bussgods 
även i framtiden skall vara en del av den allmänna kollektivtrafiken, så 
skulle det vara intressant att det beskrivs i Långtidsplanen. 

Avslutningsvis vill kommunen påpeka att vi är tveksam till att alla 
föreslagna åtgärder under 2020 är rimliga att tro att man kommer att kunna 
genomföra. Risken kan bli att på grund av resursbrist så måste många 
planerade aktiviteter skjutas på framtiden, vilket kan få till följd att viktiga 
prioriterade åtgärder inte kommer att kunna genomföras. Däremot så bör hög 
prioritering ske av åtgärden under delmål 10 som handlar om resurser för 
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trafikplanering. I första hand så bör interna överväganden ske för att utreda 
möjligheter till omprioritering av arbetsuppgifter där frågan om resurser för 
trafikplanering måste prioriteras. Utan bra möjligheter till trafikplanering 
kommer länets kollektivtrafik få svårt att utvecklas till en kundorienterad 
produkt som bidrar till ett ständigt ökat resande. 

Härnösands kommun vill betona 

Härnösands kommun vill betona vikten av att kommunen inte kan ta 
ställning till remissvaret i sin helhet om inte ekonomin under pkt 4.3 och pkt 
4.5 redovisas med ett medlemsbidrag som motsvarar förväntade 
nettokostnader för kommunen. 

Långtidsplanen kompletteras med beräkningar för hur den subventionerade 
trafiken i Härnösand påverkar nettokostnaden. 

Kollektivtrafikmyndigheten, KTM, redovisar en plan för hur produkten 
Bussgods skall utvecklas under planperioden. 

 

Andreas Sjölander 
Kommunstyrelsen ordförande 
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§ 16 Dnr 2018-000202 014 

Långtidsplan 2020-2022 
Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget till remissvar som sitt eget, samt  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå Kollektivtrafikmyndigheten att 
återkomma med ny remissutgåva efter väsentliga förändringar i enlighet med  
remissvaret. 

Bakgrund 
Den 19 december 2018 skickade Kommunalförbundet Kollektivtrafik-
myndigheten i Västernorrlands län ett utkast till långtidsplan till kommunal-
förbundets medlemmar för synpunkter. Kommunalförbundet önskar att varje 
medlem skickar in synpunkter senast den 15 februari 2019.    

•  Härnösands kommun vill betona vikten av att kommunen inte kan ta 
ställning till remissvaret i sin helhet om inte ekonomin under pkt 4.3 och pkt 
4.5 redovisas med ett medlemsbidrag som motsvarar förväntade 
nettokostnader för kommunen.  

• Långtidsplanen kompletteras med beräkningar för hur den subventionerade 
trafiken i Härnösand påverkar nettokostnaden.  

• Kollektivtrafikmyndigheten, KTM, redovisar en plan för hur produkten 
Bussgods skall utvecklas under planperioden.         

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef vid 
sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2019-01-30. 

______  
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Remissutkast av Långtidsplan 2020-2022 

Enligt upprättad tidsplan skickas bifogat remissutkast till Långtidsplan 2020-2022 ut till 
kommunalförbundets medlemmar. 

Långtidsplanen har utformats utifrån de fastställda målen i det Regionala 
trafikförsörjningsprogrammet. Remissen syftar till att ge medlemmarna möjlighet att gå igenom de 
inspel som gjorts i behovsframställan samt ambitionerna för den regionala kollektivtrafiken inför 
långtidsplanens fastställande i förbundsdirektionen.  

Remissvar ska vara kommunalförbundet tillhanda senast 15 februari 2019 och remissvaren ska 
skickas till registrator@dintur.se. 

Eventuella frågor under remisstiden kan ställas till Peter Edin, utvecklingschef, peter.edin@dintur.se, 
070-364 44 38 

 

Med vänliga hälsningar  

 
Peter Edin 
Utvecklingschef 
 
 
 

 

Datum 
2018-12-19  

Diarienr 
18/00362 

  
  
  

Peter Edin 
070-364 44 38 
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1. Inledning 
Att investera i kollektivtrafik är att investera i samhällsnytta. Kollektivtrafiken gör samhället 
tillgängligt genom de möjligheter den ger människor att resa på ett hållbart sätt till och från arbete, 
utbildning, fritidsaktiviteter och service. En väl fungerande kollektivtrafik vidgar 
arbetsmarknadsregioner och gör det lättare för företag och organisationer att rekrytera.  

Den lag som kom 2010 innebär en regionalisering av kollektivtrafiken. Det grundläggande 
styrdokumentet för landets kollektivtrafikmyndigheter är de politiskt beslutade regionala 
trafikförsörjningsprogrammen. I juni 2018 antogs ett nytt trafikförsörjningsprogram för 
Västernorrland. Programmet innehåller vision och mål för länets kollektivtrafik. Kollektivtrafiken i 
Västernorrland ska utgå från resenärens behov och bidra till ett hållbart och inkluderande samhälle 
med starka arbetsmarknadsregioner. För att lyckas med det arbetet krävs att kompetenta och 
engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

De övergripande målen om resenärer, hållbarhet, tillväxt och medarbetare är nedbrutna i delmål. För 
att konkretisera trafikförsörjningsprogrammet bryts det ner i treåriga långtidsplaner. Detta dokument 
utgör remissversionen för Långtidsplan 2020-2022. 

Att planera insatser för att realisera de politiska målen i trafikförsörjningsprogrammet är en 
omfattande process där kommunalförbundets alla medlemmar medverkar. Arbetet inleds med en 
behovsframställan och avslutas med att förbundsdirektionen fastställer budget. Kostnaderna för 
kollektivtrafiken fördelas enligt en finansieringsmodell som i huvudsak innebär att kommunerna 
finansierar inomkommunal busstrafik och Region Västernorrland finansierar tågtrafik, busstrafik 
mellan kommuncentra och förvaltningskostnader.  

I behovsframställan tydliggör Region Västernorrland att nya behov främst måste tillgodoses genom 
effektiviseringar och omdisponeringar. I regionplanen för 2019-2021 är den beslutade uppräkningen 
2,8 procent. Då den årliga uppräkningen för indexkostnaden i trafikavtalen bedöms till 3 procent och 
uppräkningen för särskild persontrafik till 4,3 procent innebär en uppräkning på 2,8 procent att 
åtgärder, investeringar och trafik måste prioriteras inför kommande år. 

Utifrån genomförd linjenätsanalys, resvaneundersökning och tillgänglighetsanalys inom ramen för 
det gemensamma projektet Koll2020 genomförs en rad åtgärder för att öka kvalitet och 
resurseffektivitet i länets kollektivtrafik. Arbetet utgår från definitionerna i 
trafikförsörjningsprogrammet avseende prioriterade stråk och trafikområden.  

 

 

Kramfors 28 november 2018 

 

Folke Nyström 
Ordförande 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrlands län  
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2. Kommunalförbundets planeringsprocess 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet definierar länets gemensamma politiska ambition för 
kollektivtrafiken. Här fastställs vision och övergripande mål med den regionala kollektivtrafiken.  

För att konkretisera trafikförsörjningsprogrammet bryts det ner till en treårig långtidsplan. Planen 
beskriver de politiska prioriteringarna för de kommande tre åren och prioriteringarnas ekonomiska 
konsekvenser. Efter beslut i förbundsdirektionen ligger långtidsplanen till grund för budgetdialoger 
med medlemmarna.  

 

 

Figur 1: Beskrivning av styrdokumentens relation till varandra 

 

Beslut om budget tas av direktionen senast 30 september. Budgeten fördelas per medlem enligt 
beslutad finansieringsmodell som innebär att Region Västernorrland finansierar myndighetens 
administrativa kostnader, regional tågtrafik och busstrafik mellan kommuner samt att kommunerna 
finansierar den busstrafik som bedrivs inom kommungräns. Finansieringsmodellen utgör grund för 
debitering av medlemsbidraget fyra gånger per år. Budgeten bryts ner till en verksamhetsplan som 
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beslutas av förbundsdirektören. Planeringsprocessen beskrivs i årshjulet nedan.  

 

Figur 2: Kommunalförbundets planeringsprocess som årshjul 

 

Utgångspunkten för trafikplaneringen är att tillgodose behov som rör arbets- och studiependling samt 
skolskjuts. En ökad arbetspendling ska göra resandet mer miljövänligt och ger en överflyttning från 
bil till kollektivtrafik. Skolskjuts regleras i skollagen och är därför ett krav för trafikplanering. 
Resurser på trafiken läggs primärt på resande under morgon och eftermiddag med ambitionen att 
tillgodose arbets- och studiependling samt skolskjuts. Utöver det finns det möjlighet att planera 
annan trafik med hänsyn till givna ekonomiska ramar.  

I Västernorrland består transportsystemet av busstrafik, tågtrafik, särskilda persontransporter och 
upphandlad samt kommersiell trafik. Vi har trafik mellan länets kommuner som gör arbets- och 
studiependling mellan och inom kommunerna möjlig. Vi bedriver även tätortstrafik i Sundsvall, 
Örnsköldsvik, Härnösand och Sollefteå.  

Hela Europas transportsystem hänger ihop och därför finns det tydliga hålltider i planeringsåret som 
vi måste förhålla oss till. Först planeras det europeiska stomlinjenätet för tågtrafik och därefter 
planeras det nationella stomlinjenätet. Utifrån det nationella stomlinjenätet får den regionala 
tågtrafiken tider på järnvägen vilket sedan är grunden för planeringen av den regionala busstrafiken. 
Den regionala busstrafiken planeras även utifrån de kommunala och regionala transportbehoven 
inom länet. Det handlar främst om arbets- och studiependling.  

 
Figur 3: Kollektivtrafikens planeringsförutsättningar  
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3. Övergripande mål och delmål för kollektivtrafiken 
 

Den vision som kommunalförbundet arbetar mot är den länsgemensamma vision som anges i den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 
skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 
bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att 
utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 
Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Utifrån vision och strategimål har fyra övergripande målområden arbetats fram. Resenär, Hållbarhet, 
Tillväxt och Medarbetare. Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat 
tillstånd 2030.  

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och 
inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att 
kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka.  

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 
åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 
Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 
Figur 4: Kommunalförbundets vision och mål 
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Dokumentets struktur 

I avsnitt 3.1 – 3.4 redovisas planerade åtgärder för att nå målen uppdelat på åren 2020 – 2022 samt 
tillkommande förslag på åtgärder som inkommit i behovsframställan från medlemmarna. Under varje 
delmål (se figur 3 ovan) redovisas föreslagna åtgärder för att uppnå det aktuella delmålet. 
Åtgärdsförslagen redovisas under det övergripande mål där det främst bedöms bidra till 
måluppfyllelse. Ett flertal åtgärder bedöms dock kunna bidra till måluppfyllelse även för andra 
övergripande mål men redovisas alltså bara på ett ställe. De olika åtgärderna har kostnadsuppskattats 
och fördelats på åren 2020 – 2022.   

Begreppsförklaring: 

0,0  åtgärden genomförs inom budget. 

0,25   åtgärden genomförs med utökade medel om 250 000 kr. 

-     inget arbete genomförs med åtgärden. 
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3.1 Resenär: Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår 
ifrån resenärens behov 

Delmål 1: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

Planerade åtgärder för att uppnå målet 2020 2021 2022 

Ökad kostnad av fortsatt trafikering linje 40 (Örnsköldsvik – 
Östersund via Sollefteå) i dialog med 
kollektivtrafikmyndigheten i Jämtland och Trafikverket (RKM) 

0,0 0,25 0,0 

Beskrivning: De befintliga trafikavtal som reglerar linje 40 sträcker sig fram till 2020. Idag finansieras den 
trafiken av kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland och Västernorrland med stöd från Trafikverket. Anger 
RKM:s upphandlingskostnad av linje 40 från och med trafikstart 2021 

Uppföljning av linje 219 (Kramfors – Frånö) (Kramfors) 0,0 - - 

Beskrivning: Utvärdering av omfattande omläggning. Ingår i kommunalförbundets ordinarie verksamhet.  

Framtagande av underlag och planer inför kommande 
trafikupphandlingar (RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Kommande trafikupphandlingar planläggs och genomförs i dialog och samverkan med 
kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar för att nödvändiga underlag utarbetas. Exempel på planer 
har framförts från medlemmar och redovisas under respektive delmål i bilaga C 
 

Översyn av linje 201 Härnösand-Sundsvall (Regionen) 0,0 - - 

Beskrivning: Översyn av turer och hållplatslägen för att linjen mer attraktiv.  

Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för regionen   

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Översyn av dagens linjenät i Härnösands tätortstrafik 
inklusive översyn Älandsbrotrafiken och delar av 
landsbygdstrafiken (Härnösand) 

0,0 - - 

Beskrivning: Utförs i samverkan mellan Härnösands kommun och RKM. Resurser från RKM Trafik och 
Information. Utgångspunkt Härnösands kommuns pågående linjenätsanalys. 

Utreda utökning av anropsstyrd trafik i Härnösands kommun 
(Härnösand) 

- 0,0  

 

- 

Beskrivning: Mer trafik i norra delen av kommunen. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för 
kommunen 

Analys och översyn av hela landsortstrafiken inom Ånge 
kommun. (Ånge) 0,0 - - 

Beskrivning: Mål för översynen är att utan ökad insats av resurser skapa en mer väl fungerande 
kollektivtrafik som bidrar till att resurseffektivt öka både det totala kollektiva resandet samt antalet nöjda 
kunder. Genom en utveckla landsortstrafik blir Mittbanan mer attraktiv, arbetspendling mer tillgänglig och 
regionen förstoras. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen 

Inleda dialog för översyn av Sollefteå kommuns tätortstrafik 
och landsbygdstrafik (Sollefteå)  0,0 - - 
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Beskrivning: Översyn, prioritering och utveckling av tätorts- och landsbygdstrafiken I Sollefteå kommun. Där 
ska alternativa lösningar för kollektivtrafik i glesbygd hanteras. Översyn av trafik till nytt hyreshus 
Badhustomten, ny eller utbyggd skola Gymnasieskolan Gudlav Bilder (Sollefteå) Eventuell utbudsökning 
medför högre kostnader för kommunen 

Söka resealternativ för utökad trafik norrut och österut från 
Junsele (Sollefteå)  

0,0 - - 

Beskrivning: Utreda förutsättningarna för trafik till Åsele i norr och Örnsköldsvik i öster baserad på pendling 
och befolkningsutveckling. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen 

Utreda förutsättningar för anropsstyrd trafik från Sollefteå till 
Kramfors resecentrum (Sollefteå) 

0,0 - - 

Beskrivning: Möjliggöra och underlätta för tågresenärer till och från kommunen. Anropsstyrd trafik till och 
från Kramfors resecentrum för att underlätta resor med tåg under helg. Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för kommunen 

Utreda ökad turtäthet på sträckan Långsele-Sollefteå för att 
öka möjligheten till kollektivt resande på sträckan (Sollefteå) 

0,0 - - 

Beskrivning: Marknadsföring av förbättrad tillgänglighet. Förstärkt marknadsföring riktad till utlandsfödda. 
Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen 

Producera ett tryckt informationsmaterial till kommunens 
hållplatslägen (Kramfors) 

0,0 - - 

Beskrivning: Tryckt informationsmaterial innehållandes exempelvis kontaktuppgifter till Din turs 
reserådgivning, reseinformation samt information om biljetter och priser samt digitala kanaler. 

Utreda förutsättningar och utformning av en framtida 
tätortssammanbindande fossilfri kollektivtrafik. (Kramfors) 

0,0 - - 

Beskrivning: Resvaneundersökning och linjenätsanalys inom  Koll 2020  kommer under 2019 ge vägledning 
och stöd till utveckling av kollektivtrafiken i länet. Eventuella förändringar av trafikutbudet i enlighet med 
utredningens förslag.  
Översyn av upphandlad skolskjuts med buss (Örnsköldsvik) - 0,0 - 

Beskrivning: Ökad tillgänglighet för boende på landsbygden, förbättrade synergieffekter  med skolskjuts. 
Eventuell anskaffning av biljettmaskiner på skolbussar förutsätter finansiering. 
Kostnadsfördelningsmodellen för skoltrafik behöver ses över med anledning av eventuell ny lagstiftning - 
Särskilda transporter för  ökad samordning (SOU 2018:58) 

Eventuella justeringar gällande tätortstrafiken utifrån RKM:s 
utvärdering 2019 (Örnsköldsvik) 0,0 - - 

Beskrivning: Utreda tätortstrafiken utifrån nytt linjenät.  

Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen 

Utreda förutsättningar för trafik över Svedjeholmen inom 
tätortstrafiken  (Örnsköldsvik) - 0,0 - 

Beskrivning: Eventuellt planerad trafikstart över Svedjeholmen inom tätortstrafiken 2022.  

Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen 

Trafikplanering av Njurundatrafik i förhållande till ny 
tågstation i Njurundabommen (Sundsvall) 0,0 - - 
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Beskrivning: Tidtabellerna och trafiken i Njurunda utöver linje 120, ses över avseende restidskvoter mot 
Sundsvalls centrum, avgångstider, antal turer och sträckning inför kommande tågstopp i Njurundabommen. 
Bedömning av vilka delar som bör vara anropsstyrt. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för 
kommunen 

Förslag till tidtabell och planering av trafik längs E14 samt 
Töva-Bergsåker (Sundsvall) 0,0 - - 

Beskrivning: Hantering av linjesträckning Töva-Bergsåker samt övriga mindre befolkade områden som 
påverkas av vägombyggnaden. Målet är kortare restider mellan Matfors och Sundsvall, bättre tidhållning, 
trygga och tillgängliga hållplatser och ökat resande. Hanteras inför ordinarie tidtabellsarbete med trafikstart 
december 2020. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen 

Översyn av busslinjer och turer (Timrå) 0,0 - - 

Beskrivning: Syftar till att optimera turer, avgångstider och byten där de verkligen behövs för arbetspendling 
och skolans behov.  

Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen 

 

Delmål 2: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 

Planerade åtgärder för att nå målen 2020 2021 2022 

Upphandling av applikationsleverantör (RKM)  0,2 

Koll 2020 

- - 

Beskrivning: För att ha en upphandlad leverantör av mobila produkter 

Digitalisering av våra produkter och möjlighet till köp 
av biljetter via mobiltelefon (RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Genom Samtrafiken har en biljett- och betalstandard (BoB) tagits fram. Standarden ska ligga 
till grund för framtida upphandlingar av biljettmaskinlösningar. Fram till dess är det viktigt att vi fortsätter att 
utveckla teknik som underlättar resande mellan trafikslag och länsgränser. Investeringskostnaderna är 
relativt låga men innebär att de årliga driftskostnaderna ökar.  

Utveckla system för att leverera realtidsinformation 
(RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Uppgradering av 270 bussars inre tekniska utrustning för att kunna ta emot styrsignaler för 
utrop och skyltinformation.  

Kvalitetssäkra kollektivtrafiken genom kontinuerlig 
(vart tredje år) resvaneundersökning (RKM) 

- - 1,5 

Beskrivning: Vi får löpande statistik genom Kolbar som upphandlats av Svensk Kollektivtrafik. Genom 
Kolbar kan vi jämföra oss med likvärdiga län. Däremot finns det ett behov av mer fördjupade 
resvaneundersökningar. För att säkerställa att vi får jämförbar statistik behöver vi upphandla en långsiktig 
resvaneundersökning som genomförs var tredje år och som vi kan följa utvecklingen på. En 
resvaneundersökning genomförs under 2019 av Koll2020. 
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Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Riktad marknadsföring till boende och verksamma i 
tätorter, småorter och på landsbygd (Sollefteå) 

0,0 - - 

Beskrivning: Resvaneundersökning, marknadsföring av Din Tur och kollektivtrafikens möjligheter både i 
stad och på landsbygd. Resvaneundersökningen genom Koll 2020 och utfallet trafikbokslutet ger 
vägledning för både trafikdimensionering och riktade marknadsföringsinsatser.  
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3.2 Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett 
hållbart och inkluderande samhälle 

Delmål 3: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering 

Planerade åtgärder för att nå målen 2020 2021 2022 

Utarbeta en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja 
social inkludering (RKM) 

0,3 

Koll 2020 

- - 

Beskrivning: Det är relativt enkelt att beräkna ett ekonomiskt värde för kollektivtrafik genom att titta på 
antalet resande och de intäkter som kommer in genom resandet i förhållande till kostnaderna för trafiken. 
Det är betydligt svårare att räkna på de vinster som kollektivtrafiken kan ge i ett bredare perspektiv 
genom att t ex vara den enda möjligheten för människor att ta sig till serviceorter och kunna ta del av 
samhällsservice. Kollektivtrafiken kan också vara den enda möjligheten för människor att få en 
sysselsättning. För att kunna värdera åtgärder utifrån andra än företagsekonomiska parametrar krävs att 
vi tar fram en handlingsplan för hur det ska gå till. Det arbetet genomförs med konsultstöd. 

Översyn och utvärdering av nuvarande produktutbud (RKM) - 0,3 - 

Beskrivning: En översyn bör ske i samarbete med övriga norrlandslän så att produktutvecklingen 
harmoniseras med det gemensamma biljett- och betalsystemet. Att förändra produktutbudet kräver 
konsultstöd. Genomförs av RKM för politisk beredning i direktionen. 

Följande ambitioner från Trafikförsörjningsprogrammet ska beaktas i samband med översyn av 
produktutbudet. 

- Alla barn upp till 19 år erbjuds ett gemensamt och kraftigt reducerat periodkort som är giltigt i 
hela länet på buss och tåg och därmed avvecklas nuvarande kommunalt initierade produkter för 
denna grupp. 

- Resenärer över 80 år reser avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i hela länet 
- Resenärer med färdtjänsttillstånd reser avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i hela länet 
- Resenärer med barn i vagn reser avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i hela länet 

 

Erbjudande om sommarlovskort (RKM) 0,0 - - 

Beskrivning: Att i enlighet med förordning 2018:349, erbjuda skolungdomar avgiftsfritt resande i buss och 
tågtrafik i hela länet under sommarlovet 2020.  

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Utreda förutsättningar för trygga avstigningar i kvälls- och 
nattrafik  efter kl 21.00 i likhet med modell i Kalmartrafiken. 
(Sundsvall) 

0,0 - - 

Beskrivning: Nattstopp är en möjlighet för de som reser ensamma att få stiga av mellan två ordinarie 
hållplatser längs bussens linjesträckning för ökad trygghet. 

Utredning av lämplig försäljningsorganisation för köp av kort 
och biljetter (Sundsvall) (Timrå) 

0,0 - - 

Beskrivning: Utredning av lämplig försäljningsställesorganisation utifrån den digitala ambitionsnivån i 
Trafikförsörjningsprogrammet 

Översyn av busslinjer i samband med att nya simhallen på 
arenaområdet färdigställs hösten 2021 (Timrå) 0,0 - - 
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Beskrivning: Det kan behöva göra om vissa lokala linjer eller slå samman linjer. Det kan bli utökat antal 
turer. Ändring av busslinjer hanteras i arbetsgruppen för trafik och infrastruktur i Timrå kommun. 
Eventuellt införande tidtabellsskiftet december 2021.  

Underlag för implementeringsplan – ökad trafiksäkerhet för 
barn och unga (Regionen) 

0,0 - - 

Beskrivning:  För den grundläggande trafiken ska särskilt beaktas trafiksäkerheten på busshållplatser 
som används av skolbarn och inte prioriteras genom tillgänglighetsanpassningar. För dessa hållplatser 
ska en särskild kartläggning och prioritering genomföras med fokus på förbättringar av trafiksäkerhet. 
Regionala medel avsätts för trafiksäkerhetsanpassningar av hållplatser. Regionen bör vara ansvarig för 
utarbetandet av implementeringsplanen. 

 
Delmål 4: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 

Planerade åtgärder för att nå målen 2020 2021 2022 

Tillgänglighetsanpassning av hållplatser (RKM) 0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Infrastrukturanpassning av hållplatser är kommunens finansiella ansvar. Tillgänglighetsanalysen 
och förslag till anpassning sker inom ramen för Koll 2020 till och med 2020. RKM  har ansvar för 
tillgänglighetsanpassning av information till resenärer. 

Ta fram förslag på åtgärder för bytespunkter på statliga 
vägar och kommunala vägar (RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: För att konkretisera specifika åtgärder behöver en åtgärdsplan för upprustning av bytespunkter 
på statliga vägar tas fram. Kommuniceras i Trafik- och Infrastruktursamverkansgruppen. 

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Inga inkomna förslag till åtgärder  

 
Delmål 5: Minskad negativ miljöpåverkan 

Planerade åtgärder för att nå målen 2020 2021 2022 

Utveckla dialogen med trafikföretagen inom den 
särskilda persontrafiken för att öka användningen av 
fossilfria drivmedel (RKM) 

0,0 - - 

Beskrivning: Arbetet har påbörjats och kommer att prioriteras under de kommande tre åren. Vi kommer att 
föra dialog med trafikföretagen och se hur vi succesivt kan genomföra en hållbar omställning. 2021 gäller nya 
trafikavtal för den särskilda persontrafiken. Ambitionen gällande miljökrav utformas i samråd med 
medlemmarna. 

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Inga inkomna förslag till åtgärder 
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Delmål 6 / Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik 

Planerade åtgärder för att nå målen 2020 2021 2022 

Identifiera externa finansieringsmöjligheter i syfte att 
förbättra kollektivtrafikens förutsättningar (RKM) 

0,0 0,8 0,0 

Beskrivning: Idag saknar kommunalförbundet de personella resurser som krävs för att hitta externa 
finansieringslösningar. Vi ser ett behov av att anställa en person för arbete med projektutveckling för att på 
sikt bli mer resurseffektiva i hur vi arbetar med projekt. 

Revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram (RKM) 0,3 

Koll 2020 

0,0 0,0 

Beskrivning: I enlighet med beslutat trafikförsörjningsprogram anges tidpunkter och orsak till revidering av 
trafikförsörjningsprogram. Där anges att efter allmänt val där det bildas nya majoriteter/eller när det blivit stor 
omsättning av ledamöter i förbundsdirektionen, inför upphandling av linjelagd trafik samt förändringar som i 
väsentlig grad påverkar förbundsdirektionens styrning bör programmet revideras. 

Översyn av trafikutbud (RKM) 0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Utifrån genomförd linjenätsanalys, resvaneundersökning och tillgänglighetsanalys inom ramen 
för det gemensamma projektet Koll2020 planeras en rad åtgärder för att öka kvalitet och resurseffektivitet i 
länets kollektivtrafik. Arbetet utgår från definitionerna i trafikförsörjningsprogrammet avseende prioriterade 
stråk och trafikområden. 

Prioritering av trafikutbud (RKM) -2,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Utifrån översyn av trafikutbud vidta åtgärder för att öka resurseffektiviteten i länets upphandlade 
busstrafik genom t ex: 

Förändra linjedragning 
Omprioritera trafik från ett område till ett annat 
Avveckla trafik med lågt resande 
 
Beräknad kostnadsreducering 2020 2,0 mnkr 

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Fortsatt utveckling av sjukresor och särskild 
kollektivtrafik (Regionen) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Underlag om och eventuellt införande av ytterligare sjukreselinjer 

Införandet av en centralbedömningsfunktion är beslutad budget 2019. Syftet är att fler sjukresor ska ske i 
allmän kollektivtrafik med lägre kostnader som följd.  RKMs erbjudande ska vara så attraktivt att fler 
medlemmar väljer att överlåta färdtjänsthandläggning och upphandling till myndigheten.   

Test och implementering av Trygga resor konceptet genomförs lämpligen inom ramen för Koll 2020. 
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3.3 Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande 
arbetsmarknadsregioner 

Delmål 7: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk 

Planerade åtgärder för att nå målen 2020 2021 2022 

Utreda fortsatt förstärkning eller ökad turtäthet på linje 
120 (Njurundabommen-Sundsvall-Timrå/Sörberge) (Timrå) 

0,0 0,0 - 

Beskrivning: Linje 120 är en prioriterad linje med många resenärer och vi behöver särskilt se över den med 
fokus på att ha god turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt. 

Delta i utredning av ny station i Njurunda (Sundsvall) 0,0 0,0 - 

Beskrivning: Byggande av en ny station i Njurunda planeras. X-trafik har för avsikt att stanna där med sina 
regionaltåg för av- och påstigande. För att maximera upptagningsområdet för stationen är det viktigt att 
busstrafiken planeras så att den kan fungera som matartrafik till tåget. 

Utreda den regionala trafiken i de prioriterade stråken 
(RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Vi ska påbörja översyn med utgångspunkt i de prioriterade stråken. Med trafikbokslut som 
utgångspunkt ska vi följa upp och identifiera behov av förändringar i ett tidigt skede. Arbetet sker tillsammans 
med trafikföretagen och i dialog med kommunerna och Trafikverket. 

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Förbättra anslutningsmöjligheter för linje 201 till/från 
Sundsvalls C (Härnösand) 

0,0 - - 

Beskrivning: Fler turer till/från Sundsvalls. Prioriterat stråk, viktigt arbetsmarknadsområde, målpunkter Birsta 
köpcenter och bytesmöjlighet till Sundsvalls sjukhus.  
Måndag-fredag alternativt måndag-söndag. Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för regionen.  

Regional tågstation i Kvissleby (Sundsvall) - - 0,0 

Beskrivning: Är den del av den regionala transportplanen. Om planerna på en tågstation realiseras så 
kommer RKM att ta fram en trafikeringsplan. RKM verkar för att eventuellt stationsläge trafikeras. 

Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen. 

Framtida tågstation i Vattjom (Sundsvall) - - 0,0 

Beskrivning: Projekt Mittstråket utreder stationslägen längs Mittbanan. Om planerna på en tågstation 
realiseras enligt projekt Mittstråkets studie så kommer RKM att ta fram en trafikeringsplan.  

Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen. 

Färjetrafik Alnö (Sundsvall) 0,0 0,5 0,0 

Beskrivning: En förstudie för färjetrafik genomförs för närvarande i Sundsvall. Studien kan komma att 
innebära olika förslag på åtgärder som berör perioden 2020-2022. Om planerna på färjetrafik realiseras så 
kommer RKM att ta fram en trafikeringsplan. Upphandling av färjetrafik kräver konsultstöd. 

 Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen. 
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Utreda vilken busstrafik som har hög parallellitet med den 
regionala tågtrafiken och tar fram förslag till beslut 
(Regionen) 

0,0 0,0 - 

Beskrivning: Region Västernorrland ser ett ökat behov av att utgå från planeringen av de nationella och 
regionala tågtiderna och att komplettera med den regionala busstrafiken. Ekonomin begränsar möjlighet till 
parallellitet mellan olika trafikslag och linjer samtidigt ska det inte vara för stora tidsluckor mellan avgångarna.  

En förtätad tidtabell för den regionala tågtrafiken kräver fler tågset och finansiering. 

Inledande arbete för att öppna upp för persontransporter 
på järnväg till Sollefteå kommuncentra samt för sträckan 
Östersund-Umeå (Sollefteå) 

- - 0,0 

Beskrivning: Är upptaget som en ambition i Trafikförsörjningsprogrammet 2030. Vid revidering av nationell 
transportplan kommer detta att lyftas vid tid för remissyttrande. 

Översyn av turer i tidtabellerna som inte är helt anpassat 
efter skolans start- och stopptider, utan ska vara 
anpassade för arbetstider (Timrå) 

0,0 - - 

Beskrivning: Nya turer på en del av de i Timrå lokala busslinjerna, mest sannolikt anropsstyrda, som ska 
matchas mot de prioriterade stråkens stomlinjer för att möjliggöra arbetspendling. Ändring av busslinjer 
hanteras i arbetsgruppen för trafik och infrastruktur i Timrå kommun. 

 Eventuell utbudsökning medför högre kostnader för kommunen. 

 
Delmål 8: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och innovation 

Planerade åtgärder för att nå målen 2020 2021 2022 

Utreda förutsättningar för bättre restidskvot för 
busstrafik på sträckan Sundsvall-Matfors (Sundsvall) 

0,0 - - 

Beskrivning: Utreda snabbare busstrafik i och med att E14 Sundsvall-Blåberget blir 4-filig väg med 
hastighetshöjning till 100 km/h 

Implementera planen för nästa generations biljett- och 
betalsystem i samverkan med de fyra nordligaste länen 
(RKM) 

0,5 

Koll 2020 

0,0 0,0 

Beskrivning: Åtgärden syftar till att skapa förutsättningar för ökad digitalisering och öppna vårt system för fler 
leverantörer samt på sikt sänkta kostnader. 

Investera i nya biljettmaskiner (RKM) 0,8 0,0 0,0 

Beskrivning: Behov av att köpa in biljettmaskiner för att säkerställa tillgång i linjelagdtrafik. Nuvarande 
maskinpark har nått end of life.  

Utveckla samverkan med X-trafik avseende biljetter och 
trafik (RKM) 

- 0,2 0,2 

Beskrivning: I dag trafikerar X-trafik med både buss- och tågtrafik till Sundsvall. Det ekonomiska värdet för 
Västernorrland för trafiken uppgår till ca 2,0 mnkr. Nytt samverkansavtal tecknas för perioden 2019-2020. Ny 
station i Njurunda stärker möjligheterna till in- och utpendling i länet som förutsätter utvecklad 
biljettsamverkan. 
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Utveckla biljettsamverkan med kommersiella aktörer 
(RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: RKM inleder dialog med kommersiella aktörer som etablerar sig i länet. Norrtåg ansvarar för 
dialog om biljettsamverkan med SJ. 

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Behov av stöd/ideer/vägledning för en utveckling av 
kollektivtrafiken på landsbygden (Sollefteå) 0,0 - - 

Beskrivning: Resvaneundersökning och linjenätsanalys inom Koll 2020  kommer under 2019 ge vägledning 
och stöd till utveckling av kollektivtrafiken i länet. Planering inför trafikdialog med samtliga kommuner i länet. 
RKM tar fram nödvändiga beslutsunderlag 

Återinföra den dubbeltur på sträckan Sundsvall-
Örnsköldsvik som upphör vid Norrtågs tidtabellsskifte 
2018 (Kramfors) 

0,0 - - 

Beskrivning: Beslut fattas av Norrtågs styrelse. Som delägare verkar RKM för trafik i enlighet med 
ambitionerna i Trafikförsörjningsprogrammet för prioriterade stråk. RKM verkar för att turer införs igen 

Utveckla  samarbete avseende marknadsföring av 
färdmedelsbevis och kollektivtrafik tillsammans med Z-
trafik och kollektivtrafiken i Norge (Sundsvall) 

- 0,0 - 

Beskrivning: RKM  gör bedömningen att det framförallt är tågtrafiken som blir förstahandsval för resenärer. 
Sträcken Sundsvall-Trondheim har idag två dubbelturer på vardagar. Beslut om elektrifiering på den norska 
sidan är taget och trafiken väntas starta 2021. I samband med det är det lämpligt att Norrtåg AB 
intensifierarar marknadsföringen av trafiken. 
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3.4 Medarbetarna: Medarbetarnas kompetens och engagemang 
utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång 

Delmål 9: Målen är välkända för våra medarbetare 

Planerade åtgärder för att nå målet 2020 2021 2022 

Utveckla verkssamhetsplaneprocessen med fokus på 
ökad målstyrning och engagemang (RKM) 0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Ökad kännedom om myndighetens mål med koppling till egna arbetsuppgifter. 

Genomföra enhetsdagar i syfte att stärka leveransen till 
medlemmarna. (RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Förbättrad målstyrning  

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Inga inkomna förslag till åtgärder 

 

Delmål 10: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 

Planerade åtgärder för att nå målet 2020 2021 2022 

Medarbetarenkät (RKM) 0,1 - 0,1 

Beskrivning: Medarbetarundersökning görs vartannat år. 

Trafikplanerare (RKM) 0,6 - - 

Beskrivning: Prioritera och utöka trafikplaneringen för att möta behovet av åtgärder och insatser i 
långtidsplanen. 

Tillse att myndigheten har rätt resurser för utökade 
externa uppdrag som t ex samordnad 
sjukresehantering och beställningscentral för Region 
Jämtland/Härjedalen (RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: God arbetsmiljö och rätt arbetsbelastning. Uppdragsfinansieras (RKM) 

Nyttja specialistkunskap hos medlemmar inom olika 
områden för workshops och föreläsningar. T ex 
policyarbete, upphandling och kommunikation (RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Kunskapsöverföring och samsyn 

Utifrån kompetensutvecklingsbehov identifierade i 
individuella utvecklingsplaner realisera 
kompetensutvecklingsinsatser (RKM) 

0,0 0,0 0,0 

Beskrivning: Ökad måluppfyllelse 
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Utökad informationsresurs med anledning av 
strukturförändringar i Sundsvall (RKM) 

0,6 0,0 0,0 

Beskrivning: De omfattande insatserna i Sundsvall kräver utökade resurser inom informationsområdet. 

Projektledare IT (RKM) 0,7 0,0 0,0 

Beskrivning: Behovet av systemutveckling är omfattande. Ambitionsnivån för kollektivtrafikens 
digitalisering är hög. Utökade uppdrag för bland annat Din Tur Kundcenter kräver redundans för våra 
system. 

Trafikanalytiker (RKM) - 0,6 0,0 

Beskrivning: Projekt Koll2020 avslutas i november 2020. Behovet av trafikanalytiker kvarstår. 

Anskaffning av stödsystem för budget och uppföljning 0,5 0,0 0,0 

Beskrivning: Det finns ett stort behov av att anskaffa system för att säkerställa kvalitet i budget- och 
uppföljningsarbete.  

Digitalisering av personakter (RKM) - - 0,1 

Beskrivning: Investering i digitala personakter för ökad säkerhet och minskad administration. 

Föreslagna åtgärder i behovsframställan 2020 2021 2022 

Inga inkomna förslag till åtgärder 
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4. Ekonomi 

4.1 Indexuppräkningar 
Trafikavtalen, vilka utgör grunden för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras årligen 
utifrån en avtalad indexmodell. En prognos för indexuppräkningen görs inför budgetåret och tas med 
i budgeten. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), KPI (konsumentprisindex), 
ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) alternativt HVO (index för 
hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i indexmodellen varierar mellan 
trafikavtalen.  

Tågtrafiken uppräknas med 2,8 procent. 

Den särskilda persontrafiken justeras årligen med Taxiindex enligt avtal. Prognosen för 2020-2022 
baseras på förändringen mellan oktober 2017 och oktober 2018 vilken är 4,3 procent. 

Personalkostnader räknas upp med 2,5 procent för att täcka en avtalsenlig individuell lönerevision 
inom Kommunala företagens samorganisation, KFS samt ökade kostnader för kompetensutveckling 
och rekrytering.  

Övriga kostnader uppräknas utifrån KPI. Prognosen för 2020 baseras på förändringen mellan oktober 
2017 och oktober 2018 vilken är 2,3 procent. 

Enligt förbundsdirektionens beslut i februari 2015 justeras biljettintäkterna enligt KPI. Inför 2020 
föreslås en justerad indexkorg för biljettintäkter. Uppräkningen 2020 bedöms till 2,3 procent.  

 

Uppräkningar (%) 

Trafikkostnader (buss) 3,0 

Trafikkostnader (tåg) 2,8 

Särskild persontrafik 4,3 
Personalkostnader 2,5 

Övriga kostnader 2,3 

Biljettintäkter 2,3 
Skolkortsintäkter 2,3 

 
4.2 Budgetförutsättningar/antaganden 
Kostnaderna för kollektivtrafiken fördelas enligt en finansieringsmodell som i huvudsak innebär att 
kommunerna finansierar inomkommunal busstrafik och Region Västernorrland finansierar tågtrafik, 
busstrafik mellan kommuncentra och förvaltningskostnader. 

I behovsframställan tydliggör Region Västernorrland att nya behov främst måste tillgodoses genom 
effektiviseringar och omdisponeringar. I regionplanen för 2019-2021 är den beslutade uppräkningen 
2,8 procent. Då den årliga uppräkningen för indexkostnaden i de linjelagda trafikavtalen bedöms till 
3 procent och uppräkningen för särskild persontrafik till 4,3 procent innebär en uppräkning på 2,8 
procent att åtgärder, investeringar och trafik måste prioriteras inför kommande år. Utgångspunkten 
för budget 2020 är att uppräkningen för Kollektivtrafikmyndigheten uppgår till 2,8 procent. 
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4.3 Fördelning av medlemsbidrag 
I tabellen nedan fördelas medlemsbidraget utifrån ovan angivna indexuppräkningar. Eventuella 
kostnader kopplade till behovsframställan är inte beaktade. Poster där det är större avvikelser mellan 
budget 2019 och senaste årsprognos 2018, har dessa även justerats utöver indexuppräkningar i plan 
2020. Det gäller exempelvis särskild persontrafik där budgeterad uppräkning för 2019 är 2,0 procent 
medan utfallet för uppräkningen 2019 uppgår till 4,3 procent. Då justeras posten inför plan 2020. Det 
kan även gälla till exempel kompletteringstrafik och förstärkningstrafik där det skett förändringar 
som inte är budgeterade under 2019. Då tas hänsyn till detta i plan 2020. 

Medlems-
bidrag (mnkr) 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Budget 
2018 

Årsprognos 
2018 T2 

Budget 
2019 Plan 2020 

Förändring 
2019 - 2020 

Förändring 
2019 - 

2020 (%) 
Kramfors -24,9 -24,9 -26,2 -26,2 -26,2 -27,1 -0,9 3% 
Sollefteå -16,6 -18,5 -17,1 -17,0 -14,0 -14,2 -0,2 1% 
Örnsköldsvik -48,1 -28,6 -36,0 -38,0 -39,2 -43,0 -3,8 10% 
Ånge -10,1 -10,5 -10,5 -10,3 -10,9 -10,9 0,0 - 
Härnösand -26,5 -28,6 -28,9 -12,2 0,0 0,0 0,0 - 
Timrå -16,7 -18,0 -19,0 -18,2 -4,6 -5,7 -1,1 24% 
Sundsvall -45,0 -66,6 -80,3 -68,6 -71,2 -73,3 -2,1 3% 
Region 
Västernorrland -194,1 -200,5 -220,6 -219,4 -227,2 -234,8 -7,6 3% 

4.4 Kostnader för åtgärder  
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet bryts ner till en treårig långtidsplan. Planen beskriver   
åtgärder för de kommande tre åren och åtgärdernas ekonomiska konsekvenser. Nedan redovisas en 
sammanställning av kostnader/kostnadsreduceringar åtgärder för 2020 som inte ligger inom den 
uppräknade budgetramen i tabellen ovan. 

Planerade åtgärder samt föreslagna åtgärder i behovsframställan för 2020  Mnkr  

Upphandling av applikationsleverantör (konsultkostnad) 0,2 
Utarbeta en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering 
(konsultkostnad) 0,3 
Revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram (konsultkostnad) 0,3 

Implementera plan för nästa generations biljett- och betalsystem 0,5 
Investera i nya biljettmaskiner (fördelas på alla medlemmar utifrån 
produktionskm) 0,8 

Medarbetarenkät 0,1 

Trafikplanerare  0,6 

Projektledare IT 0,7 

Anskaffa stödsystem för budget och uppföljning 0,5 

Utökad informationsresurs med anledning av strukturförändringar i Sundsvall 0,6 

Prioritering av trafikutbud (beräknad kostnadsreducering) -2,0 

Summa kostnader  2,6 

 
Region Västernorrland, Kollektivtrafikmyndigheten, Trafikverket och länets kommuner bedriver 
tillsammans ett treårigt projekt finansierat av EUs strukturfonder, Koll 2020. Projektet har fokus på 
att underlätta, möjliggöra och stimulera till att fler resor kan utföras med kollektivtrafik. 
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Projektet är uppdelat i fyra arbetsområden: 

1. utredningar 
2. information 
3. investeringar 
4. innovativ kollektivtrafik i glesbygd 

Projektets mål är att: 

 Fler resor utförs med den allmänna regionala kollektivtrafiken 2019 jämfört med 2015. 
 En större andel resor utförs med den allmänna kollektivtrafiken 2019 jämfört med 2015.  
 Personer med funktionshinder upplever sig ha fler och bättre möjligheter att resa med den 

regionala buss- och tågtrafiken 2020 jämfört med 2015. 
 Optimerad kollektivtrafik med fler resenärer i befintlig trafik, dvs.intäkterna från 

kollektivtrafiken stiger mer än utgifterna.  
 Minskat beroende av taxi för den särskilda kollektivtrafiken  

(färdtjänst och skolskjuts) 
 

Projektet pågår från och med den 1 augusti 2017 och avslutas 30 november 2020. Av den totala 
projektbudgeten på 58,8 miljoner kronor står EU för 26,1 miljoner kronor. Projektet kan innebära 
möjligheter till kompletterande finansiering vilket föreslås i tabellen nedan. 

Åtgärder 2020 som föreslås finansieras genom Koll 2020  Mnkr  

Upphandling av applikationsleverantör (konsultkostnad) 0,2 
Utarbeta en handlingsplan för hur kollektivtrafiken ska främja social inkludering 
(konsultkostnad) 0,3 
Revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram (konsultkostnad) 0,3 
Implementera plan för nästa generations biljett- och betalsystem 0,5 

Summa 1,3 
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4.5 Fördelning av medlemsbidrag efter behovsframställan 

Tabellen nedan redovisar medlemsbidraget där planerade åtgärder samt föreslagna åtgärder från 
behovsframställan är inkluderade.  Det som även kan komma att påverka medlemsbidraget är om 
föreslagna översyner av trafik genererar utbudsökningar vilket medför högre kostnader för respektive 
medlem. 

Medlems-
bidrag (mnkr) 

Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Budget 
2018 

Årsprognos 
2018 T2 

Budget 
2019 Plan 2020 

Förändring 
2019 - 2020 

Förändring 
2019 - 

2020 (%) 
Kramfors -24,9 -24,9 -26,2 -26,2 -26,2 -27,1 -0,9 3% 
Sollefteå -16,6 -18,5 -17,1 -17,0 -14,0 -14,2 -0,2 1% 
Örnsköldsvik -48,1 -28,6 -36,0 -38,0 -39,2 -43,1 -3,9 10% 
Ånge -10,1 -10,5 -10,5 -10,3 -10,9 -10,9 0,0 - 
Härnösand -26,5 -28,6 -28,9 -12,2 0,0 0,0 0,0 - 
Timrå -16,7 -18,0 -19,0 -18,2 -4,6 -5,7 -1,1 26% 
Sundsvall -45,0 -66,6 -80,3 -68,6 -71,2 -73,6 -2,4 3% 
Region 
Västernorrland -194,1 -200,5 -220,6 -219,4 -227,2 -235,5 -8,3 4% 

 

Enligt Region Västernorrlands behovsframställan ska medlemsbidraget räknas upp 2,8 procent. Det 
innebär ett medlemsbidrag om 233,5 mnkr för 2020 efter uppräkning av budgeterat medlemsbidrag 
för 2019. Utifrån tidigare angivna indexuppräkningar för kommunalförbundet och med kostnader 
kopplade till behovsframställan inkluderade uppgår Region Västernorrlands medlemsbidrag till 
235,5 mnkr. Skillnaden är således 2,0 mnkr. 
 

Medlems-
bidrag (mnkr) 

Med 
uppräkning 

2,8 % 

Enligt 
plan 
2020 Avvikelse 

Region 
Västernorrland -233,5 -235,5 -2,0 

 
4.6 Resultatbudget 
Resultatbudget för 2020-2022 kompletteras senare.  

Resultaträkning (mnkr) 
 Budget 

2017  
Utfall 
2017 

 Budget 
2018 

Budget 
2019 

Verksamhetens intäkter 128,6 139,7 129,3 140,9 
Verksamhetens kostnader -623,1 -629,0 -653,6 -694,4 
Jämförelsestörande poster 0,0 8,1 0,0 0,0 
Avskrivningar -5,0 -4,0 -1,6 -3,8 

Verksamhetens nettokostnader -499,5 -485,3 -525,9 -557,2 
Kommunal biljettsubvention 111,8 89,2 87,3 163,9 
Medlemsbidrag 387,7 396,1 438,6 393,3 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 
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BILAGOR 

A. Omvärldsfaktorer 
Finansiering 
Kostnaderna för kollektivtrafik är höga men enligt Svensk Kollektivtrafiks rapport1 bidrar 
kollektivtrafiken till samhällsnytta för betydligt mer än de 14 miljarder kronor som investeras varje 
år.  

Enligt SKL:s rapport om kollektivtrafikens kostnadsutveckling2 har kommunernas och landstingens 
kollektivtrafikkostnader ökat dubbelt så snabbt som alla övriga verksamheter inom kommunsektorn 
på senare år. Den kraftiga kostnadsökningen är gemensam för hela Sverige och beror främst på 
ökade personalkostnader och höjda fordons- och bränslepriser. Regionala skillnader kan förklaras 
med att satsningar på tågtrafik är betydligt kostsammare än busstrafik. Kostnaderna för tågtrafik har 
ökat med 50 procent och tätortstrafik med 100 procent mellan åren 2011 – 2015. De ökade 
kostnaderna ökar pressen på offentliga resurser och ställer krav på högre effektivisering och 
alternativa finansieringslösningar. 

Många kommuner och landsting har ekonomiska utmaningar som innebär behov av ökad 
resurseffektivitet. Läget är detsamma för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län. Betydelsen av att få externa medel för utvecklingsarbete kommer att öka. Det 
treåriga projektet Koll2020 (som startas upp 2017) finansieras delvis av medel ur Europeiska 
regionala utvecklingsfonden och är ett exempel på hur utvecklingsarbete kan finansieras. 

Signalsystemet ERTMS kommer med investeringar och uppdateringar att kosta Norrtåg AB flera 
100 miljoner kronor innan det är infört i hela landet. Företrädare för den regionala trafiken har till 
Trafikverket, Näringsdepartementet och Trafikutskottet framfört att de anser att Sverige precis som 
Danmark ska ta ett större statligt ansvar för systemets utvecklingskostnader. För att underlätta 
införandet av ERTMS föreslås att Trafikverket utreder möjligheterna till medfinansiering för 
ombordutrustning som tillägg till befintligt EU-bidrag. 

Regeringen gör i sin budgetproposition för 2018 en hela Sverige satsning som totalt omfattar 1,2 
miljarder kronor. Satsningen är delad på fyra områden varav infrastruktur med bättre vägar och 
kollektivtrafik i hela landet är en. 235 miljoner kronor satsas vikt i propositionen till att förbättra 
vägar och kollektivtrafik i hela landet. 

Regionalisering 
Regionombildningen i norra Sverige avbröts under 2016 men ambitionen om ökad samverkan i norr 
lever vidare. Det gör den bland annat genom Norrtåg AB som är en viktig del i att skapa en väl 
fungerande regional kollektivtrafik.  

Förbättrad samverkan bör också utvecklas söderut. Arbetsmarknadsregionen mellan Sundsvall och 
Gävleborgs län kan stärkas genom biljettsamverkan och välutvecklade förbindelser. Ett 

                                                      
1 Kollektivtrafikens samhällsnytta – rapport åt Svensk Kollektivtrafik, WSP Analys & Strategi, 2017 
2 Kollektivtrafikens kostnadsutveckling – en överblick, SKL, 2017 
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samverkansavtal mellan X-trafik och Din Tur erbjuder numera ett utökat trafikutbud med tåg och 
buss över länsgränsen.  

Samverkan sker också bland de fyra nordligaste länen för att utveckla en gemensam betal- och 
biljettsystem.  

Att utveckla biljettsamverkan för att förenkla för resenärerna och samtidigt erbjuda fler avgångar och 
resealternativ är ett viktigt utvecklingsområde som behöver prioriteras de kommande åren.  

Infrastruktur 
I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 framgår att 
Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå planeras för byggstart i början av planperioden. I 
förslaget finns också investeringar i dubbelspår på Ostkustbanan på drygt 6 miljarder med fokus på 
Sundsvall-Dingersjö och Gävle-Kringlan. Utöver dessa satsningar planeras för en upprustning av 
Ådalsbanan med syftet att stärka godstransporterna. De investeringar som föreslås i den nationella 
planen är viktiga men fortfarande återstår många satsningar i Västernorrland för att vi fullt ut ska 
kunna nyttja tågets möjligheter. 

Inom projekt Mittstråket ryms satsningar på en snabbare järnväg sträckan Sundsvall – Trondheim. 
Satsningen kan leda till kortare restider och ökat resande. Särskilt viktigt för Sundsvall är ett möjligt 
stationsläge i Vattjom/Matfors som kan ge nya resmöjligheter. 

Ett förslag till ny regional transportplan3 för Västernorrlands län för perioden 2018-2029 har tagits 
fram och ska lämnas till regeringen i början på 2018. Jämfört med den föregående regionala 
transportplanen (för åren 2014-2025) föreslås en ännu större satsning på förbättrad tillgänglighet för 
persontransporter som kollektivtrafikåtgärder, cykelinfrastruktur, vägförbättringar i utpekade 
prioriterade pendlingsstråk och åtgärder på Mittbanan. Insatserna i planen syftar till att stödja 
möjligheten att välja klimatsmarta transporter för personer och gods. Planen utgår från de nationella 
transportpolitiska målen, infrastrukturpropositionen och regeringens planeringsdirektiv. En skillnad 
mot föregående planperiod är att Region Västernorrland nu har tagit över det statliga regionala 
utvecklingsansvaret som bland annat omfattar att ta fram och leda genomförandet av 
infrastrukturplanering, den regionala utvecklingsstrategin och att fördela statliga tillväxtmedel. 

Att arbeta för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken är en viktig och omfattande uppgift. I arbetet är 
vi flera huvudmän som delar på ansvaret och åtgärder som görs måste samverka. Tillsammans med 
Trafikverket planerar vi för en fortsatt upprustning av bytespunkter och hållplatser inom ramen för 
projekt Koll2020. 

  

                                                      
3 Regional transportplan för Västernorrlands län 2018-2029, remissversion, Landstinget Västernorrland, 2017. 
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Digitalisering 
Digitalisering kan på många sätt bidra till att det blir enklare och mer effektivt att resa kollektivt. 
Genom digitalisering skapas nya möjligheter kring biljetthantering och kommunikation. Ett led i 
digitaliseringen är kommunalförbundets planering för att samtliga produkter ska finnas tillgängliga 
för våra resenärer via appen Din Tur. I samverkan mellan kollektivtrafikens huvudmän i Norrbotten, 
Västerbotten, Jämtland och Västernorrland sker en gemensam utveckling av teknik och produkter 
som skapar goda möjligheter för att kunna pendla över länsgränserna. 

Begreppet kombinerad mobilitet bygger på tanken att människors resande kan innehålla ett flertal 
olika transportslag. Swedish Mobility Program är kollektivtrafikbranschens gemensamma bidrag i 
det arbetet. Tanken är att möjliggöra framväxten av den nya tidens kombinerade mobilitetstjänster 
med digitala lösningar som underlättar för resenären att med olika transportsätt ta sig från en plats till 
en annan. 

Trafikutveckling 
Trafikverkets prognos4 visar att behovet av persontransporter beräknas öka betydligt fram till år 
2030. Behovet kommer att vara störst i storstadsregionerna och bilen kommer fortsatt att dominera. 
Urbaniseringen innebär att storstäderna växer samtidigt som de mindre kommunerna långsiktigt 
tappar befolkning vilket leder till en obalans mellan storstadsregionerna och de mindre kommunerna. 

Kommunalförbundet arbetar ständigt med hjälp av förbättrade analyser och trafikbokslut med att 
effektivisera kollektivtrafiken. Vi ska ha en planeringsprocess som är lyhörd för långsiktiga 
strukturella förändringar i samhället. 

Särskilda persontransporter 
Omorganisation av länets vårdinrättningar innebär förändrade resmönster. Sjukresekostnaderna 
kommer sannolikt att öka i och med en förändrad organisation, längre avstånd till specialiserad vård 
och en åldrande befolkning med ökat vårdbehov. 

Vi ser med stöd av erfarenheter från andra delar av landet stora möjligheter till effektivisering och 
kostnadsbesparingar om fler av våra medlemmar ger oss i uppdrag att handlägga färdtjänst, 
riksfärdtjänst och sjukresor. Din Tur Kundcenter i Ånge utför tjänster åt övriga 
kollektivtrafikmyndigheter i de nordligaste länen, exempelvis har Dalatrafik överfört kvälls- och 
helgjour till Din Tur Kundcenter. Arbete pågår för att inrätta en central bedömningsfunktion för 
sjukresor med placering på Kundcenter. Förändringen bedöms frigöra tid från vården, mer enhetliga 
bedömningar och ett ökat nyttjande av den linjelagda busstrafiken istället för taxi. 

Upphandling  

Bus Nordic är ett samarbete mellan de nationella branschorganisationerna för kollektivtrafik och 
huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. Syftet är att ta fram en gemensam uppsättning 
funktionskrav för bussar som ger en rekommenderad standard för bussar inom Norden. Samarbetet 
påbörjades i maj 2017 och den första versionen av den gemensamma standarden är klar att 

                                                      
4 Rapport: Prognos för personresor 2030, Trafikverket, 2015 
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implementeras under hösten 2018. Rekommendationen gäller bussar tagna i trafik första gången 1/6 
2019 i trafikavtal som upphandlas med Bus Nordic som kravbilaga.   

Förenklingsutredningen har på regeringens uppdrag lämnat ett slutbetänkande ”Möjligt, tillåtet och 
tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om 
överprövningsmål” (SOU 2018:44). Syftet är att ge enklare och flexiblare regler kring offentlig 
upphandling. Upphandlande myndighet ska själv få bestämma hur varje upphandling ska 
genomföras, så länge information om upplägget är tydligt. Lagstiftningen ska ange ramarna för 
myndigheternas handlingsutrymme och det ska finnas skyddsregler för leverantörer som vill delta i 
upphandlingar. Det ska dessutom bli lättare för leverantörer att rätta fel och brister i ett inlämnat 
anbud.   

För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslår utredningen att den som begär 
överprövning ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kr och att den part som förlorar målet ska 
betala den vinnande partens processkostnader. Detta kan enligt utredningen stimulera leverantörer att 
använda andra alternativ än överprövning, t.ex. att vända sig till den upphandlande myndigheten 
innan tilldelningsbeslut har meddelats för att påtala fel och brister. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 
2019. Flera statliga utredningar har pekat på problemen med att de statliga myndigheterna har olika 
geografiska indelningar och att det leder till samordnings- och samverkansproblem. Problemen 
uppstår dels mellan myndigheter och dels med kommuner och landsting/regioner.   

Indelningskommittén har med anledning av det i sitt slutbetänkande föreslagit en gemensam 
regionalindelning av tio statliga myndigheter. Däribland Trafikverket i syfte att främja samverkan 
och samordning mellan de statliga myndigheterna på regional nivå och med kommuner och 
landsting. Den myndighetsgemensamma indelningen föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.   

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter har utrett eventuellt krav på samordning 
av persontransporter. Utredningen föreslår dock att det även i fortsättningen ska vara frivilligt att 
lämna över huvudmannaskapet för särskilda persontransporter från kommuner till den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten. För att stärka samordningen föreslår utredningen istället att det bör 
skapas forum för regelbundna samråd för samtliga intressenter.   

I Västernorrland kommer upphandlingsarbetet av särskild persontransport påbörjas under 2019. 
Upphandling kommer att genomföras gemensam för de medlemmar i kommunalförbundet som 
önskar medverka i en samordning av de särskilda persontransporterna. Utöver detta planeras för en 
samlad bedömningsfunktion för sjukresor med placering vid kundcenter. Denna förändring syftar till 
att ge en enhetlig bedömning av sjukresebehovet och lämpligt färdsätt.  

Hållbarhet  

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för minskade klimatutsläpp. Det visar en ny rapport om 
kollektivtrafikens bidrag till transportsektorns klimatmål som konsultföretaget WSP tagit fram på 
uppdrag av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Bakgrunden till rapporten är 
riksdagens och regeringens beslut om att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (utom 
flyget) ska minska med minst 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Det är ett mycket ambitiöst 
mål. De åtgärder som redan genomförts och beslutats räcker inte ens halvvägs mot målet. 
Kollektivtrafiken, som i rapporten omfattar all persontrafik med buss, tåg, spårväg, tunnelbana, taxi 
samt skärgårdstrafik, står i dag för bara fyra procent av koldioxidutsläppen, en andel som har 
minskat kraftigt sedan 2010. Kollektivtrafiken har kommit långt i arbetet mot fossilfrihet. Den 
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upphandlade busstrafiken drivs i dag till 86 procent av förnyelsebara drivmedel. Lägger man till 
spårtrafiken stiger andelen ytterligare.    

Kollektivtrafiken bidrar inte bara till minskade klimatutsläpp genom att reducera sina egna utsläpp, 
utan även genom att ta marknadsandelar från biltrafiken. En ökad andel transporter med låga utsläpp 
av växthusgaser är, enligt regering och riksdag, en förutsättning för att Sverige ska klara klimatmålet 
för transportsektorn till år 2030.  

Regeringen har beslutat att ge myndigheten Trafikanalys ett uppdrag att ta fram kunskapsunderlag 
som belyser utmaningar och möjligheter med uppkopplade, samverkande och automatiserade fordon, 
farkoster och system.    

Trafikanalys ska utreda självkörande fordons effekter på de transportpolitiska målen, klimat- och 
miljöpåverkan, kapacitetsutnyttjande av infrastruktur. Dessutom ska myndigheten analysera om och 
hur transportsystemet skulle kunna användas mer effektivt med fler uppkopplade, samverkande, 
automatiserade, delade och fossilfria fordon och system utan att äventyra bl.a. integritet, datasäkerhet 
och samhällets sårbarhet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2019.  

Utredningen ”Vägen till självkörande fordon – introduktion” (SOU 2018:16) som presenterades i 
början av 2018 pekade på att den traditionella kollektivtrafiken enligt alla bedömare kommer att 
fortsätta vara den viktigaste delen av transportsystemet i städerna. I stora och mellanstora städer är 
stomlinjerna med buss, spårvagn och tunnelbana väsentliga för att klara stadens 
persontransportbehov på ett hållbart sätt. Däremot kan automatiseringen av transportsystemet, bli en 
pusselbit för att förbättra systemet. Under förutsättning att de självkörande fordonen inte leder till 
utglesning av städerna och det inte sker en överflyttning från kollektivtrafik till de självkörande 
fordonen kan de självkörande fordonen enligt utredningen leda till ökad tillgänglighet med 
kollektivtrafik.   

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till 
vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt 
stabila spelregler. Utredaren ska bland annat analysera biogasens konkurrensvillkor utifrån 
utvecklingen i transportsektorn och hur biogas kan användas för att kostnadseffektivt nå de energi- 
och klimatpolitiska målen. Utredningen ska redovisas senast den 3 juni 2019. Svensk Kollektivtrafik 
har tillsammans med Sveriges Bussföretag skrivit en debattartikel om att omställning till fossilfria 
bussar kräver stabila regler. De senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av 
om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av 
biobränslen som gynnar en fortsatt grön omställning.  

Den 1 juli 2018 trädde regeringens förordning om reduktionsplikt i kraft. Förordningen kompletterar 
lagen om reduktionsplikt som beslutades av riksdagen 2017. Lagen och förordningen reglerar hur 
drivmedelsleverantörerna ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att 
blanda in biodrivmedel. Förslag har lagts fram till regeringen om ändringar i förordningen om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränsle. En övergångsregering beslutade den 15 
november 2018 att förslaget ska träda i kraft 1 juli 2019. Föreslagna ändringar innebär att råvaran 
PFAD inte längre ska betraktas som restprodukt. PFAD har varit en viktig råvara till biodrivmedel i 
Sverige. Uppskattningsvis 40-50% procent av all HVO tillverkades av PFAD år 2017. De förändrade 
hållbarhetskriterierna minskar utbudet på HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad 
efterfrågan.  
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I Västernorrland utgör HVO en mycket hög andel av bussarnas drivmedel. Ökande efterfrågan och 
minskad tillgång till följd av ändring av reduktionsplikt och hållbarhetskriterier för biodrivmedel 
riskerar ge prisökningar på drivmedlet. Beräkningar från Svensk kollektivtrafik ger en bedömd 
prisökning fram till december 2019 motsvarande i snitt 2% i månaden. Det skulle det innebära 36 % 
prisökning jämfört med dagens priser. Utöver prisökning ger det minskade utbudet sämre 
förutsättningarna att uppfylla de långsiktiga klimatmålen. Att skapa goda förutsättningar till en 
hållbar och energieffektiv kollektivtrafik är angeläget. Det kommer därför vara viktigt att avsätta 
tillräckliga upphandlingsresurser inför kommande trafikupphandling. Allt för att säkerställa en 
fordonsflotta som harmoniserar med de långsiktiga hållbarhetsmålen. 

Organisation 
Under perioden 2022-2024 löper avtalen om linjelagd kollektivtrafik ut. 2021 löper avtalen för de 
särskilda persontransporterna ut. Upphandling av särskilda persontransporter påbörjas under 2019. 
Det är stora och komplexa upphandlingar som kommer att kräva resurser både internt och externt. I 
länet råder svag konkurrens inom buss- och taxibranschen vilket innebär att kostnadsläget kan bli 
högt vid nästa upphandling. Det är därför viktigt att kommunalförbundet och våra medlemmar verkar 
för att fler aktörer inom branschen etablerar sig i Västernorrland. Kommunalförbundet behöver även 
innan de nya trafikupphandlingarna påbörjas utreda förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik i 
egen regi. 

Under 2019 fusioneras Bussgods i Västernorrland AB med bussgodsorganisationerna i Västerbotten 
och Norrbotten vilket skapar förutsättningar för effektivisering, samordning och högre 
marknadsandel av godsmarknaden. Det nya bolaget kommer att heta Bussgods i Norr AB.  

Inom myndigheten innebär våra medlemmars förväntningar på förstärkt dialog och uppföljning samt 
införande av subventionerat resande i kommunerna ett behov av att tillföra vår organisation 
ytterligare resurser. 
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B. Planeringsprocess för Långtidsplan 2020-2022 
  

19/6 2018 Samverkansgrupp 

Information till samverkansgruppen om behovsframställan och tidplan 

26/6 2018 Utskick av instruktion och underlag för behovsframställan till medlemmarna 

31/10 2018 Behovsframställan 

Sista dag för medlemmar att inkomma med behovsframställan. 

30/11 2018 Arbetsutskott, Kramfors 

Förslag till remissutkast Långtidsplan 2020-2022. 

13/12 2018 Direktionsmöte, Härnösand 

Direktionen fattar beslut om remissutkast Långtidsplan 2020-2022. 

19/12 2018 Samverkansgruppsmöte, Kramfors 

Genomgång av remissutkast Långtidsplan 2020-2022. 

19/12 2017 Utskick remissutkast Långtidsplan 2020-2022 

Remissutkast skickas på remiss till medlemmarna. 

15/2 2019 Långtidsplan 2020-2022 

Sista dag för remissynpunkter på Långtidsplan 2020-2022. 

mars 2019 Beslut om Långtidsplan 2020-2022 

Direktionen fattar beslut om att Långtidsplan 2020-2022 ska ligga till grund för budgetdialoger 
med medlemmarna. 
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C. Sammanställning behovsframställan 



 Bilaga C: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2020 – 2022 (Dnr 18/00362) 
         

1 
 

Bilaga C är en sammanställning av medlemmarnas behovsframställan. De åtgärder som föreslås hanteras inom ramen för långtidsplanen är sorterade under trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål och delmål så som det har inkommit från medlemmarna. I 
bilagan finns också en sammanställning av de åtgärder som inte bedöms kunna hanteras inom ramen för långtidsplanen. 
 
 

 RESENÄR      

 R1 = Vi ska resurseffektivt öka det kollektiva 
resandet 

     

Nr Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram Inriktningsår 
LP2020-2022 

Kommentar kommunalförbundet 

1 Översyn av dagens linjenät i Härnösands 
tätortstrafik inklusive översyn Älandsbrotrafiken 
(Härnösand) 

Härnösands kommuns 
pågående linjenätsanalys 
kan ligga till grund för 
förändringar av dagens 
linjenät och turutbud 

Effektivare trafik  
 
 

 2020 Utförs i samverkan mellan Härnösands kommun 
och RKM. Resurser från RKM Trafik och 
Information 

2 Översyn av delar i Härnösands landsbygdstrafik 
(Härnösand) 

   
 

 2021 Klargörande om vilken trafik som avses. Stigsjö, 
Viksjö, Häggdånger, Ytterfälle/Svartvik, Högsjö, 
Solumshamn 

3 Utökning av anropsstyrd trafik i Härnösands 
kommun (Härnösand) 

Mer trafik i norra delen av 
kommunen 
 

Ökat resande 
 

Utökad budgetram för 
Härnösands kommun 

 2021 Klargörande om vilken trafik som avses 

4 Behov finns att under 2020 genomföra analys 
och översyn av hela landsortstrafiken inom Ånge 
kommun. (Ånge) 
 

 Mål för översynen är att utan ökad insats 
av resurser skapa en mer väl fungerande 
kollektivtrafik som bidrar till att 
resurseffektivt öka både det totala 
kollektiva resandet samt antalet nöjda 
kunder. Genom en utveckla 
landsortstrafik blir Mittbanan mer 
attraktiv, arbetspendling mer tillgänglig 
och regionen förstoras. 
 

 
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för Ånge 
kommun  

 2020 Linjenätsanalys kommer att genomföras under 
2019 inom ramen för Koll 2020. Linjenätsanlysen 
ligger till grund för översyn av Ånges 
landsortstrafik.  

5 Inleda dialog för översyn av Sollefteå kommuns 
tätortstrafik. Översyn, prioritering och utveckling 
av tätorts- och landsbygdstrafiken I Sollefteå 
kommun. Där ska alternativa lösningar för 
kollektivtrafik i glesbygd hanteras.  (Sollefteå) 
 
Söka resealternativ för utökad trafik norrut och 
österut från Junsele. (Sollefteå) 

Översyn i samverkan KTM 
och kommunen 

Kommunen vill se en planeringsprocess 
som ger dialog, vägledning och lösningar 
och därmed en snabbare hantering för att 
möjliggöra kontinuerliga förbättringar av 
kollektivtrafiken i kommunen. 
Kommunen vill se en utveckling av 
kollektivtrafiken i både staden, i tätorterna 
och mellan dessa samt på landsbygden. 
Fler resenärer både i tätort och på 
landsbygd   

 
 

 2020 Dialog inleds 2020 som ger underlag för arbetets 
planläggning.  

6 Översyn av trafik till nytt hyreshus Badhustomten, 
ny eller utbyggd skola Gymnasieskolan Gudlav 
Bilder (Sollefteå) 

 Fler resenärer i tätort och på landsbygd  
 

 2020 Se punkt X. Hanteras som en del av tätortstrafiken 

7 Utred förutsättningar att möjliggöra och 
underlätta för tågresenärer till och från 
kommunen. (Sollefteå) 

 Anropsstyrd trafik till och från Kramfors 
resecentrum för att underlätta resor med 
tåg under helg. 

 
 

 2020  

8 Utreda ökad turtäthet på sträckan Långsele-
Sollefteå för att öka möjligheten till kollektivt 
resande på sträckan. Föreslå nya turer 

 Marknadsföring av förbättrad 
tillgänglighet. Förstärkt marknadsföring 
riktad till utlandsfödda. 

 
 

 2020 Se punkt 5 och 6. Marknadsföringsinsatser blir 
aktuella när ny trafikplanering är gjord. 

9 Producera ett tryckt informationsmaterial till 
kommunens hållplatslägen, innehållandes 
exempelvis kontaktuppgifter till Din turs 
reserådgivning, reseinformation samt information 
om biljetter och priser. (Kramfors) 
 

 Underlätta användningen av busstrafiken, 
i synnerhet för sällanresenärer.     
 

 
 

 2020 De resurser som är tillgängliga ska prioriteras till 
en digital informationsutveckling. Tryckt 
information om kontaktuppgifter, rese- och 
biljettinformation och digitala kanaler utarbetas för 
placering på hållplatser.   
Ingen återgång till tryckta tidtabeller på hållplatser 

10 Arbeta för en enhetlig subventionering av 
produkter på länsnivå. (Kramfors) 
 

 Liktydiga produkter skapas för regionens  
kollektivtrafikresenärer. 

 
 

 2021 Överensstämmer med ambitionerna i 
trafikförsörjningsprogrammet 2030. Översyn och 
utvärdering av nuvarande produktutbud. 

11       
12 Översyn av upphandlad skolskjuts med buss. 

(Örnsköldsvik) 
Förbättring av 
landsbygdstrafiken. 
 

Ökad tillgänglighet för boende på 
landsbygden, förbättrade synergieffekter  
med skolskjuts. 

  2021 Eventuell anskaffning av biljettmaskiner på 
skolbussar förutsätter finansiering. 
Kostnadsfördelningsmodellen för skoltrafik 
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 behöver ses över med anledning av eventuell ny  
lagstiftning Särskilda transporter för  ökad 
samordning (SOU 2018:58) 

13 Eventuella justeringar gällande tätortstrafiken 
utifrån KTM:s utvärdering 2019. (Örnsköldsvik) 
 

 Ökat resande, ökad tillgänglighet, nöjda 
resenärer, hållbar tidtabell. 
 

Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för 
Örnsköldsvik kommun 

 2020 Enligt budget 2019 ska Örnsköldsviks kommun 
genomföra utvärderingen. Dialog om 
ansvarsfördelning mellan kommun och RKM 

14 Utreda förutsättningar för trafik över 
Svedjeholmen inom tätortstrafiken. 
(Örnsköldsvik) 
 

 Fler resande ska ha tillgång till 
kollektivtrafiken. 
 

  2021  

15 Eventuellt planerad trafikstart över Svedjeholmen 
inom tätortstrafiken. (Örnsköldsvik) 
 

 Fler resande ska ha tillgång till 
kollektivtrafiken. 
 

Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för 
Örnsköldsvik kommun 

 2022  

16 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser enligt 
plan. (Örnsköldsvik)  
 

 Fler resande ska ha tillgång till 
kollektivtrafiken. 
 

  2020,2021 och 2022 Infrastrukturanpassning av hållplatser är 
kommunens finansiella ansvar. 
Tillgänglighetsanalysen och förslag till anpassning 
sker inom ramen för Koll 2020 till och med 2020. 
RKM  har ansvar för tillgänglighetsanpassning av 
information till resenärer. 

17 Implementera Ungdomskortet i Din Turs ordinarie 
produktutbud: (Örnsköldsvik) 
 

 Ökat användningsområde geografiskt. 
Samordning av produktbudet för barn och 
ungdom. Ökat resande med 
kollektivtrafiken. 
 

 
 

 2021 Överensstämmer med ambitionerna i 
trafikförsörjningsprogrammet 2030. Översyn och 
utvärdering av nuvarande produktutbud. 

18 Trafikplanering av Njurundatrafik i förhållande till 
ny tågstation i Njurundabommen (Sundsvall) 
 

I övrigt bör Tidtabellerna och 
trafiken i Njurunda utöver 
linje 120, bör ses över vad 
gäller restidskvoter mot 
Sundsvalls centrum, 
avgångstider, antal turer och 
sträckning inför kommande 
tågstopp i Njurundabommen. 
Det behöver även göras en 
bedömning från RKM om 
vilka delar i utbudet som ska 
vara beställningsstyrt.     
 

Ökat resande, nöjda resenärer, 
förbättrade pendlingsmöjligheter, 
regionförstoring 
 

 
 

 2020 Anpassning av busstrafiken inför ny tågstation.  

19 Förslag till tidtabell och planering av trafik längs 
E14 samt Töva-Bergsåker (Sundsvall) 
 

Hantering av linjesträckning 
Töva-Bergsåker samt övriga 
mindre befolkade områden 
som påverkas av 
vägombyggnaden. 
 

Målet är kortare restider mellan Matfors 
och Sundsvall, bättre tidhållning, trygga 
och tillgängliga hållplatser och ökat 
resande. Effektmålet är ökad andel 
hållbara resor och förbättrad pendling till 
och från Matfors och i sin förlängning en 
bättre fungerande arbetsmarknad där 
arbetssökande och arbetsgivare lättare 
kan matchas.  
 

 
 

 2020 Hanteras inför ordinarie tidtabellsarbete med 
trafikstart december 2020. 

20 Värdering av utbud i förhållande till 
befolkningsunderlag och resande som underlag 
för reviderat trafikförsörjningsprogram (Sundsvall) 
 

Utifrån den linjenätsanalys 
och den 
resvaneundersökning som 
ska göras inom KOLL 2020 
Bör det vara möjligt att  
pröva om det trafikutbud som 
finns i länet står i proportion 
till befolkningsunderlaget på 
olika orter. Någon form av 
brist- eller nyttoanalys bör 
göras som grund för RKMs 
dialog mellan medlemmar 
och RKM om 
trafikeringsbehov.  I 
Sundsvall har framförallt 
befolkningen inom 
kommundelarna  Stöde och 
Kovland fört fram önskemål 

En kollektivtrafik som utgår från en 
grundnivå för utbud utifrån orters storlek 
och där medlemmarna kan välja om 
utbudet skall utökas av något skäl. Det 
blir även en grund  i arbetet med fortsatt 
utveckling av organisation och 
finansiering av kollektivtrafiken i länet. 
och inför kommande trafikupphandlingar 
och reviderat trafikförsörjningsprogram. 
 

 
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för 
Sundsvalls kommun  

 2020 Överensstämmer med ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet om resurseffektiv 
kollektivtrafik.  Trafikförsörjningsprogrammet är 
planerat revideras 2020 där resvaneundersökning 
och linjenätsanalys kommer att vara viktig viktiga 
underlag. 
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om mer trafik. I Stöde är det 
trafik på kvällar och helger 
och i Kovland handlar det om 
helgtrafik. Stöde saknar idag 
nattbuss på helgerna.   
 

21 Behov av underlag till, samt framtagande av 
planer och strategier inför kommande 
trafikupphandlingar.   
För att öka andelen invånare som åker buss och 
tåg behöver den regionala kollektivtrafiken göras 
ännu mer attraktiv. Det handlar om flera 
utvecklingsområden så som trafikeringsutbud, 
produktutveckling, service och värdskap samt 
digitalisering. (Regionen) 

-Trafikeringsstrategi 
-Produkt- och 
prissättningsstrategi 
-Kundnöjdhetsstrategi 
- Digitaliserings- och 
teknikstrategi 
 

Som regional aktör prioriterar vi i första 
hand kollektivtrafik som är avsedd och 
anpassad för personer som pendlar till 
och från arbete eller högre studier 
(universitet, högskola eller motsvarande), 
tjänsteresenärer och sjukresenärer 
(främst till och från de tre sjukhusen samt 
Norrlands universitetssjukhus) 
Det är ett mervärde om den trafik vi 
finansierar också är relevant i samband 
med andra resor, exempelvis nöjesresor, 
för turister och besökare samt om 
kommunala behov och uppdrag kan 
tillgodoses delvis (exempelvis skolskjuts 
för grundskole- och gymnasieelever). 
 

  2020 Trafikförsörjningsprogrammet anger strategi och 
riktning för länets kollektivtrafik. Ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet inarbetas succesivt i 
långtidsplanerna fram till målåret 2030.  
 
Kommande trafikupphandlingar planläggs och 
genomförs i dialog och samverkan med 
kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar 
för att nödvändiga underlag utarbetas. 
 
I enlighet med beslutat trafikförsörjningsprogram 
anges tidpunkter och orsak till revidering av 
trafikförsörjningsprogram. Där anges att efter 
allmänt val där det bildas nya majoriteter/eller när 
det blivit stor omsättning av ledamöter i 
förbundsdirektionen, inför upphandling av linjelagd 
trafik samt förändringar som i väsentlig grad 
påverkar förbundsdirektionens styrning bör 
programmet revideras. 

 22 Se över Timrås lokala busslinjer och turer för att 
optimera turer, avgångstider och byten där de 
verkligen behövs för arbetspendling och skolans 
behov. (Timrå) 
 

Ändring av avgångstider.  
 

Mindre väntan vid byten. Göra hela resan 
mer tidseffektiv och med det upplevas 
mer positiv. 
 

Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för Timrå 
kommun 

 2020 Överensstämmer med ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet om resurseffektiv 
kollektivtrafik.   

23 Använda Sörberge Norra som pendlingsstation 
för buss 201 (Timrå) 

    2020 Utreda förutsättningarna i översyn av linje 201. 

       
 R2 = Antalet nöjda och mycket nöjda kunder 

ska öka 
     

 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram LP2020-2022 Kommentar kommunalförbundet 
1 Resvaneundersökning, marknadsföring av Din 

Tur och kollektivtrafikens möjligheter både i stad 
och på landsbygd, trygga och synliga hållplatser , 
Skyltning, Resenärsinformation, 
Testresenärskampanjer, Bussens dag, 
Hållplatsinformation (Sollefteå) 

 Fler resenärer både i tätort och på 
landsbygd. Alla ska förstå hur 
kollektivtrafiken fungerar. Var och hur 
köper jag biljett/betalar, var kliver jag på 
och när. Information speciellt riktad till 
äldre. 

  2020 Infrastrukturanpassning av hållplatser är 
kommunens finansiella ansvar. 
Tillgänglighetsanalysen och förslag till anpassning 
sker inom ramen för Koll 2020 till och med 2020. 
RKM  har ansvar för tillgänglighetsanpassning av 
information till resenärer samt övrig 
kommunikation och marknadsföring. 

2 Riktad marknadsföring till boende och 
verksamma i tätorter, småorter och på landsbygd 
(Sollefteå) 

Specialinformation till äldre, 
guidade provturer 

Marknadsföring av landsbygdstrafiken 
inklusive den anropsstyrda trafiken 

  2020 Resvaneundersökningen genom Koll 2020 och 
utfallet trafikbokslutet ger vägledning för både 
trafikdimensionering och riktade 
marknadsföringsinsatser.  
Finansieras genom lokal marknadsplan (Mittbuss) 
RKMs marknadsplan beslutas politiskt under 2019 
avseende marknadsföringsinsatser 2020. De 
lokala marknadsföringsplanerna förstärker 
beslutade insatser inom respektive trafikområde. 

 HÅLLBARHET      
 H3 = Kollektivtrafik bidrar till social 

inkludering 
     

 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram LP2020-2022 Kommentar kommunalförbundet 
1 Införa trygga avstigningar i kvälls- och nattrafik  

efter kl 21.00 som i Kalmartrafiken. 
(Sundsvall) 

Information på hemsida, i 
app, pressmeddelanden och 
i bussar. 
 

Tryggare resa. Kvinnor upplever ofta 
större risk för att utsättas för hot och våld 
än män samtidigt som män oftast är den 
grupp som utsätts för hot och våld. Med 
trygg hemresa kan en resenär få lämna 
bussen utan en efterföljande hotfull, eller 
upplevd hotfull grupp samtidigt kliver av.  
Det ökar den upplevda tryggheten och är 

  2020 Undersöka möjligheten att införa Nattstopp i likhet 
med den tjänst som finns i Kalmar Länstrafik. 
 
Nattstopp är en möjlighet för de som reser 
ensamma att få stiga av mellan två ordinarie 
hållplatser längs bussens linjesträckning för ökad 
trygghet. 



 Bilaga C: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2020 – 2022 (Dnr 18/00362) 
         

4 
 

positivt för resandeutveckling och 
kundnöjdhet.  
 

2 Fler försäljningsställen för köp av kort och  
biljetter. Problemet med fördröjning av  laddning 
till kort från internet innebär att många laddar och 
köper sina kort på bussen. Det bör genom i första 
hand styras bort med positiva åtgärder  som t ex 
att erbjuda fler försäljningsställen. Avtal bör 
tecknas så att det finns minst ett försäljningsställe 
i varje kommundelscentrum. I  Sundsvall behövs i 
första hand försäljningsställen i Stöde, Liden, 
Indal, Kovland, Lucksta, Ljustadalen/Sundsbruk, 
Bergsåker, Skönsmon, Sidsjö.  behovet av att 
ladda kort på bussen behöver sjunka innan det 
kan tas bort helt.  
 

Det pågår redan 
investeringar i tekniska 
lösningar, rabattsystem för 
kortladdning via nätet. 
Busskort i mobilen osv men 
vanliga busskort kommer 
inte att upphöra  än på ett 
tag.  
 

Snabbare trafik, bättre tidhållning, 
minskad stress för förare. Enklare för 
resenärer att köpa olika typer av kort. 
 

 
 

 2020 Utredning av lämplig försäljningsställes 
organisation utifrån den digitala ambitionsnivån i 
Trafikförsörjningsprogrammet  

3 Att öppna två nya försäljningsställen för busskort 
i Söråker och Sörberge/Tallnäs. (Timrå) 
 

 Att möta resenärens behov att göra det 
lättare att köpa reskort samt enklare 
biljetthantering på bussen. 
 

 
 

 2020 Identifiera strategiskt lämpliga försäljningsställen 
utifrån den digitala ambitionsnivån i 
Trafikförsörjningsprogrammet  

4 Implementeringsplan – ökad trafiksäkerhet för 
barn och unga (Regionen) 

   
Åtgärderna finansieras genom 
anslag i den Regionala 
transportplanen.  

 2020 För den grundläggande trafiken ska särskilt 
beaktas trafiksäkerheten på busshållplatser som 
används av skolbarn och inte prioriteras genom 
tillgänglighetsanpassningar. För dessa hållplatser 
ska en särskild kartläggning och prioritering 
genomföras med fokus på förbättringar av 
trafiksäkerhet. Regionala medel avsätts för 
trafiksäkerhetsanpassningar av hållplatser. 

5 Ändring av busslinjer i samband med att nya 
simhallen på arenaområdet färdigställs hösten 
2021. (Timrå) 
 

Det kan behöva göra om 
vissa lokala linjer eller slå 
samman linjer. Det kan bli 
utökat antal turer. 
 

Att arenaområdet, med simhall och 
övriga aktiviteter, blir ännu mer och 
lättare tillgängligt för alla att åka 
kollektivtrafik. 
 

 
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för Timrå 
kommun 

 2021 Ändring av busslinjer hanteras i arbetsgruppen för 
trafik och infrastruktur i Timrå kommun. Hanteras 
inför tidtabellsskiftet december 2021 

6 Översyn och utvärdering av nuvarande 
produktutbud. (RKM) 

En översyn bör ske i 
samarbete med övriga 
Norrlands län så att 
produktutvecklingen 
harmoniseras med det 
gemensamma biljett- och 
betalsystemet. Att förändra 
produktutbudet kräver 
konsultstöd. 

Ett tydligt och enkelt produktutbud bidrar 
till social inkludering och ökat resande. 

0,3  2021 Genomförs av RKM för politisk beredning i 
direktionen. 
Följande ambitioner från 
Trafikförsörjningsprogrammet ska beaktas i 
samband med översyn av produktutbudet. 

- Alla barn upp till 19 år erbjuds ett 
gemensamt och kraftigt reducerat 
periodkort som är giltigt i hela länet på 
buss och tåg och därmed avvecklas 
nuvarande kommunalt initierade 
produkter för denna grupp. 

- Resenärer över 80 år reser avgiftsfritt i 
den linjelagda busstrafiken i hela länet 

- Resenärer med färdtjänsttillstånd reser 
avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i 
hela länet 

- Resenärer med barn i vagn reser 
avgiftsfritt i den linjelagda busstrafiken i 
hela länet 

 
 H4 = Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för 

personer med funktionsnedsättning 
     

 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram LP2020-2022 Kommentar kommunalförbundet 
1 Behov av underlag till, samt framtagande av 

planer och strategier inför kommande 
trafikupphandlingar (Regionen) 

Implementeringsplan för 
tillgänglighetsanpassningar 
 
 

Kommunalförbundet bör fortsätta verka 
för att den regionala kollektivtrafiken ska 
vara hållbar samt bidra till hela 
Västernorrlands hållbarhet. För detta 
behövs åtgärder som stärker 
tillgänglighetsnivån, trygghetsaspekten. 
 

  2020 Trafikförsörjningsprogrammet anger strategi och 
riktning för länets kollektivtrafik. Ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet inarbetas succesivt i 
långtidsplanerna fram till målåret 2030.  
 
Kommande trafikupphandlingar planläggs och 
genomförs i dialog och samverkan med 
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kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar 
för att nödvändiga underlag utarbetas.  
 

        
 H5 = Minskad negativ miljöpåverkan      
 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram LP2020-2022 Kommentar kommunalförbundet 
1 En handlingsplan för minskad negativ 

miljöpåverkan från kollektivtrafiken bör tas fram 
Inför kommande trafikupphandlingar. Hur ska 
fordonskrav och miljökrav formuleras för olika 
slag av trafik. (Sundsvall) 
 

    2020 Genomförs av RKM för politisk beredning i 
direktionen. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet anger strategi och 
riktning för länets kollektivtrafik. Ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet inarbetas succesivt i 
långtidsplanerna fram till målåret 2030.  
 
Kommande trafikupphandlingar planläggs och 
genomförs i dialog och samverkan med 
kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar 
för att nödvändiga underlag utarbetas. 
 
I enlighet med beslutat trafikförsörjningsprogram 
anges tidpunkter och orsak till revidering av 
trafikförsörjningsprogram. Där anges att efter 
allmänt val där det bildas nya majoriteter/eller när 
det blivit stor omsättning av ledamöter i 
förbundsdirektionen, inför upphandling av linjelagd 
trafik samt förändringar som i väsentlig grad 
påverkar förbundsdirektionens styrning bör 
programmet revideras. 

2 Behov av underlag till, samt framtagande av 
planer och strategier inför kommande 
trafikupphandlingar (Regionen) 

Plan för fossilfri kollektivtrafik 
 

Kommunalförbundet bör fortsätta verka 
för att den regionala kollektivtrafiken ska 
vara hållbar samt bidra till hela 
Västernorrlands hållbarhet. För detta 
behövs åtgärder som stärker 
klimatnyttan,  
 

  2020 Genomförs av RKM för politisk beredning i 
direktionen. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet anger strategi och 
riktning för länets kollektivtrafik. Ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet inarbetas succesivt i 
långtidsplanerna fram till målåret 2030.  
 
Kommande trafikupphandlingar planläggs och 
genomförs i dialog och samverkan med 
kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar 
för att nödvändiga underlag utarbetas. 
 
I enlighet med beslutat trafikförsörjningsprogram 
anges tidpunkter och orsak till revidering av 
trafikförsörjningsprogram. Där anges att efter 
allmänt val där det bildas nya majoriteter/eller när 
det blivit stor omsättning av ledamöter i 
förbundsdirektionen, inför upphandling av linjelagd 
trafik samt förändringar som i väsentlig grad 
påverkar förbundsdirektionens styrning bör 
programmet revideras. 

3 Utreda förutsättningar och utformning av en 
framtida tätortssammanbindande fossilfri 
kollektivtrafik. (Kramfors)  
 

Eventuella förändringar av 
trafikutbudet i enlighet med 
utredningens förslag. 
 

  
 

 2020 Resvaneundersökning och linjenätsanalys inom  
Koll 2020  kommer under 2019 ge vägledning och 
stöd till utveckling av kollektivtrafiken i länet. 
Planering för att införa trafikdialog med samtliga 
kommuner i länet 

 H6 = Resurseffektiv kollektivtrafik      
 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram LP2020-2022 Kommentar kommunalförbundet 
1 Behov av underlag till, samt framtagande av 

planer och strategier inför kommande 
trafikupphandlingar (Regionen) 

- Finansieringsstrategi 
 

Kommunalförbundet bör fortsätta verka 
för att den regionala kollektivtrafiken ska 
vara hållbar samt bidra till hela 
Västernorrlands hållbarhet. För detta 
behövs åtgärder som ökar 
självfinansieringsgraden. 
 

  2020 Genomförs av RKM för politisk beredning i 
direktionen. 
 
Trafikförsörjningsprogrammet anger strategi och 
riktning för länets kollektivtrafik. Ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet inarbetas succesivt i 
långtidsplanerna fram till målåret 2030.  
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Kommande trafikupphandlingar planläggs och 
genomförs i dialog och samverkan med 
kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar 
för att nödvändiga underlag utarbetas. 
 

2 Fortsatt utveckling av 
trafikförsörjningsprogrammet (Regionen) 

 Det nyligen fastställda 
trafikförsörjningsprogrammet är ett stort 
steg i rätt riktning. Vi anser dock att det 
fortfarande finns mycket att utveckla för 
att dokumentet ska bli ett fullödigt 
måldokument för länets kollektivtrafik 

0,3  2020  I enlighet med beslutat trafikförsörjningsprogram 
anges tidpunkter och orsak till revidering av 
trafikförsörjningsprogram. Där anges att efter 
allmänt val där det bildas nya majoriteter/eller när 
det blivit stor omsättning av ledamöter i 
förbundsdirektionen, inför upphandling av linjelagd 
trafik samt förändringar som i väsentlig grad 
påverkar förbundsdirektionens styrning bör 
programmet revideras. 
 

3 Fortsatt utveckling av sjukresor och särskild 
kollektivtrafik (Regionen) 

Underlag om och eventuellt 
införande av ytterligare 
sjukreselinjer 
Test och implementering av 
Trygga-resor-koncept (främst 
för äldre och personer med 
funktionsnedsättningar) 

Region Västernorrland har behov av att 
löpande utveckla befintliga sjukresor, 
med tyngdpunkt på att möjliggöra för fler 
att åka buss och tåg vid sjukresa istället 
för med taxi. En del i detta arbete är att 
se över kopplingar mellan linjer och 
trafikslag enligt föreslagen 
trafikeringsstrategi.  
Vi ser även behovet av att fortsatt verka 
för att samla all upphandling av trafik 
samt all bedömning av färdtjänst och 
sjukresor i en regional funktion för 
maximal samordning och 
resursnyttjande. 
 

  2020 Införandet av en centralbedömningsfunktion är 
beslutad budget 2019. Syftet är att fler sjukresor 
ska ske i allmän kollektivtrafik med lägre 
kostnader som följd.   
 
RKMs erbjudande ska vara så attraktivt att fler 
väljer att överlåta färdtjänsthandläggning och 
upphandling till myndigheten.   
 
Test och implementering av Trygga resor 
konceptet genomförs lämpligen inom ramen för 
Koll 2020. 

       
 TILLVÄXT      
 T7 = Vi ska resurseffektivt öka resandet i 

prioriterade stråk 
     

 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram LP2020-2022 Kommentar kommunalförbundet 
1 Förbättra anslutningsmöjligheter för linje 201 

till/från Sundsvalls C (Härnösand) 
 

Fler turer till/från Sundsvalls 
C 

Nöjdare resenärer  
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för Regionen 

2020 Finansieras via 
Regionen 

Prioriterat stråk, viktigt arbetsmarknadsområde, 
målpunkter Birsta köpcenter och bytesmöjlighet till 
Sundsvalls sjukhus.  
Måndag-fredag alternativt måndag-söndag 

2 Trafikverkets utbyggnad av Dubbelspår till 
Dingersjö öppnar för möjlighet med en regional 
tågstation i Kvissleby i enlighet med Sundsvalls 
kommuns översiktsplan. Den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten bör därför arbeta för 
att Trafikverket i sin planering gör det möjligt att 
lägga ett tredje spår i Kvissleby så att ett tåg kan 
stå vid stationen utan att belasta dubbelspåren. 
Det gör det även möjligt att låta Norrtåg vända i 
Kvissleby istället för vid Sundsvalls C. Tyvärr 
saknas ett tredje spår i Njurundabommen. 
(Sundsvall) 
 

Agera för att det blir ett 
tågstopp i Kvissleby för 
Norrtåg, Lyfta in behovet av 
station i Kvissleby i yttranden 
över utredningar och planer 
från Trafikverket för 
sträckan. Vid åtgärdens 
förverkligande behöver en 
översyn av trafiken göras. 
 

Med en utbyggd Ådalsbana kommer 
arbetspendling mellan Kvissleby och 
Härnösand /Kramfors att bli möjlig med 
rimlig restid. En vidgad arbetsmarknad 
genom ett ökat hållbar resande kan 
uppnås.  
 

  2022 Är den del av den regionala transportplanen.  
 
Om planerna på en tågstation realiseras så 
kommer RKM att ta fram en trafikeringsplan. RKM 
verkar för att eventuellt stationsläge trafikeras. 

3 Projekt Mittstråket studerar stationslägen längs 
Mittbanan. I Sundsvall finns förslag på framtida 
station i Vattjom. (Sundsvall) 
 

Förslag på hur angöring till 
en framtida tågstation i 
Vattjom behöver tas fram 
under åren 2020-2022. 
 

Ett preciserat förslag av hur en koppling 
mellan tåg- och buss kan se ut i Vattjom 
ger underlag för budgetarbete och 
genomförande om projektet med 
tågstation förverkligas. 
 

 
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för 
Sundsvalls kommun 

 2022 Om planerna på en tågstation realiseras enligt  
projekt Mittstråkets studie så kommer RKM att ta 
fram en trafikeringsplan. 

4 Färjetrafik Alnö. En förstudie för färjetrafik 
genomförs för närvarande i Sundsvall. Studien 
kan komma att innebära olika förslag på åtgärder 
som berör perioden 2020-2022 och kommande 
trafikupphandling. (Sundsvall) 
 

Upphandling, 
trafikförändringar på Alnö, 
information och 
marknadsföring 
 

Skapa förutsättningar för befolknings- 
och bebyggelseutveckling på Alnö. 
 

0,5 
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för 
Sundsvalls kommun 

 2021 Om planerna på färjetrafik realiseras så kommer 
RKM att ta fram en trafikeringsplan. Upphandling 
av färjetrafik kräver konsultstöd. 
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5 Behov av underlag till, samt framtagande av 
planer och strategier inför kommande 
trafikupphandlingar (Regionen) 

-Trafikeringsstrategi 
-Produkt- och 
prissättningsstrategi 
- Finansieringsstrategi 
 
 

De regionala resurserna räcker inte till för 
att tillfredsställa alla önskemål och behov 
av regional kollektiv och måste därför 
prioriteras noggrant.  
Region Västernorrland ser ett ökat behov 
av att utgå från planeringen av de 
nationella och regionala tågtiderna och 
att komplettera med den regionala 
busstrafiken. Vi har inte råd att ha en hög 
grad av parallellitet mellan olika trafikslag 
och linjer men vi har heller inte råd att ha 
för stora tidsluckor mellan avgångarna 
mellan våra kommuncentra. 
 

 
Eventuell utbudsökning av 
tågtrafik medför högre 
kostnader för Regionen 

 2020 Trafikförsörjningsprogrammet anger strategi och 
riktning för länets kollektivtrafik. Ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet inarbetas succesivt i 
långtidsplanerna fram till målåret 2030.  
 
Kommande trafikupphandlingar planläggs och 
genomförs i dialog och samverkan med 
kommunalförbundets medlemmar. RKM ansvarar 
för att nödvändiga underlag utarbetas. 
 
RKM utreder vilken busstrafik som har hög 
parallellitet med den regionala tågtrafiken och tar 
fram förslag till beslut. 
 
En förtätad tidtabell för den regionala tågtrafiken 
kräver fler tågset och finansiering. 
 

6 Inledande arbete för att öppna upp för 
persontransporter på järnväg till Sollefteå 
kommuncentra samt för sträckan Östersund-
Umeå (Sollefteå)  

    2022 Är upptaget som en ambition i 
Trafikförsörjningsprogrammet 2030. Vid revidering 
av nationell transportplan kommer detta att lyftas 
vid tid för remissyttrande.  

7 Se över möjligheter att göra det lättare att 
arbetspendla, d.v.s. att det behövs turer i 
tidtabellerna som inte är helt anpassat efter 
skolans start- och stopptider, utan ska vara 
anpassade för arbetstider. (Timrå) 
 

Nya turer på en del av de i 
Timrå lokala busslinjerna, 
mest sannolikt anropsstyrda, 
som ska matchas mot de 
prioriterade stråkens 
stomlinjer för att möjliggöra 
arbetspendling.  
 

Fler resande som väljer kollektivtrafik 
istället för bil. 
 

 
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för Timrå 
kommun 

 2020 Ändring av busslinjer hanteras i arbetsgruppen för 
trafik och infrastruktur i Timrå kommun. 

       
 T8 = Vi ska öka antalet resmöjligheter genom 

samverkan och innovation 
     

 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram LP2020-2022 Kommentar kommunalförbundet 
1 Kommunens behov av stöd/ideer/vägledning för 

en utveckling av kollektivtrafiken på landsbygden. 
(Sollefteå)  

   
Eventuell utbudsökning medför 
högre kostnader för Sollefteå 
kommun 
 

 2020 Resvaneundersökning och linjenätsanalys inom  
Koll 2020  kommer under 2019 ge vägledning och 
stöd till utveckling av kollektivtrafiken i länet. 
Planering inför trafikdialog med samtliga 
kommuner i länet. RKM tar fram nödvändiga 
beslutsunderlag 

2 Återinföra den dubbeltur på sträckan Sundsvall-
Örnsköldsvik som upphör vid Norrtågs 
tidtabellsskifte 2018 (Kramfors) 

    2020 Beslut fattas av Norrtågs styrelse. Som delägare 
verkar RKM för trafik i enlighet med ambitionerna i 
Trafikförsörjningsprogrammet för prioriterade stråk 
 RKM verkar för att turer införs igen  

3 Följa utvecklingen för besöksnäringen vad gäller 
Pilgrimscenter i Selånger och 
pilgrimsvandringarna. (Sundsvall) 
 

Antalet vandrare längs 
Pilgrimsleden mellan 
Sundsvall och Trondheim 
ökar årligen. Ofta går man 
bara en del av sträckan eller 
delar och behöver 
transportera sig till och från 
den valda delen av 
vandringsleden. Här kan  Z-
trafik, Din Tur och 
kollektivtrafiken i Norge 
försöka utveckla sitt 
samarbete ytterligare vad 
gäller marknadsföring av 
färdmedelsbevis och 
kollektivtrafik. 
 

Positiva upplevelser för besökare i 
Mittnorden av en samordnad och 
fungerande kollektivtrafik. 
 

  2021 RKM  gör bedömningen att det framförallt är 
tågtrafiken som blir förstahandsval för resenärer. 
Sträcken Sundsvall-Trondheim har idag två 
dubbelturer på vardagar. Beslut om elektrifiering 
på den norska sidan är taget och trafiken väntas 
starta 2021. I samband med det är det lämpligt att 
Norrtåg AB intensifierarar marknadsföringen av 
trafiken.  
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 Sammanställning av föreslagna åtgärder som inte hanteras Långtidsplan 2020-2022  

 Åtgärd Ev följdåtgärder Önskade effektmål Budgetram  Kommentar kommunalförbundet 

1 Utveckla anropsstyrd trafik i samarbete med 
Bybergs Trafik satsning på ny app (Härnösand) 
 

 Bättre trafik på helger o kvällar 
 

  Inarbetas ej då det är kommersiell trafik. 
Härnösands kommun ansöker om att bedriva  
kommersielltrafik hos RKM 

2 Öppna skolskjutstrafiken för allmän kollektivtrafik 
(Härnösand) 
(Härnösand 

Behov av nya biljettmaskiner 
 

Ökat resande och bättre tillgänglighet i 
glesbefolkade områden. 

Finansieras via Härnösands 
kommun 

 Kommunerna har ansvar för skolresor enligt 
skollagen. Investeringar i biljettmaskiner för 
skoltrafik är inte prioriterat. Åtgärden saknar stöd i 
trafikavtalen.  

3 Följa/delta i wp 4 i länsprojektet Koll2020 och 
införa i del av eller hela kommunen vid positiva 
resultat (Sollefteå) 

 Förbättra möjligheterna till kollektivtrafik 
på landsbygd/glesbygd. 

  Det är inte möjligt att samordna den särskilda 
persontrafiken i Sollefteå kommun förrän 
nuvarande trafikavtal löper ut sommaren 2021. 

4 Behov av större hållplatskurer i Långsele centrum     Kommunen ansvarar för själv för underhåll och 
anläggning av hållplatskurer. Vägledning i 
trafikförsörjningsprogrammet om 
tillgänglighetsnivåer samt stöd och dialog med 
RKM. 

 Utvecklingen i Sundsvalls kommun ger behov av 
förändrat trafikupplägg för busstrafiken. 
Kommunen har handlat upp en linjenätsanalys 
under 2017 som bearbetats vidare under 2018. 
Analysen bedöms ge resultat i såväl mindre 
justeringar 2018 och 2019 som större förändring 
från 2020 då Resecentrum Sundsvall C invigs. 
RKM behöver planera och kostnadsberäkna 
förslagen så att underlag till budgetbeslut 2019 
kan ske. (Sundsvall) 
 

Investeringar i  nya 
hållplatser, ändrade 
hållplatslägen, vändplaner, 
mm påverkar Din Turs 
trafikplanering och 
information till resenärer mm.  
 

Ökat resande, bättre restidskvoter i de 
längre reseavstånden, Fastlagd långsiktig 
struktur. Attraktiv trafik med nöjda 
kunder. 
 

Inarbetas utifrån kommunens 
budgetramar. 
 

Aktiviteter före 
planperiod 2020-
2022. Separat 
aktivitetsplan i 
samverkan och dialog 
med Sundsvalls 
kommun 

Budgetbeslut 2019 är fastställd och beslutad 

5 Modell för att efter KOLL 2020 fortsätta ta fram 
förslag och få till stånd  upprustning av 
hållplatser för statliga vägar i såväl på 
landsbygd som i tätort. (Sundsvall) 
 

Utifrån KOLL2020 ta fram, 
och använda en modell där 
Din Tur fortsätter samla 
medlemmarna för 
framställningar till den 
regionala transportplanen 
för kollektivtrafikinvesteringar 
inom Trafikverkets  väg och 
järnvägsnät i länet.   
 

Syfte successivt fortsatt upprustning av 
hållplatser vid de vägar och järnvägar 
som ligger inom länet och som 
Trafikverket ansvarar för. Detta leder i sin 
tur till fler resenärer. Kostnaderna för 
skolkskjuts med Taxi pga trafikfarliga 
skolvägar kan minska. 
 

  RVN har ansvaret för Regionaltransportplan. RKM 
har som ambition att identifiera möjligheten till 
extern finansiering som främjar utvecklingen av 
länets kollektivtrafik. Kommunerna och 
Trafikverket ansvarar för hållplatser. 

6 Nytt resecentrum Sundsvall C (Sundsvall) 2020. 
RKM behöver beräkna kostnaderna av 
trafikförändringarna för de olika avtalen så att 
budgetunderlag finns för trafikavtalen för del av 
2020 och därefter på helår. (Sundsvall) 
 

Din turs arbetsinsatser ligger 
fram till 2020 precis som för 
kommunen. Det behövs 
planering av 
trafikomläggning för alla 
trafikavtal med regional trafik 
som har sin ändhållplats vid 
nuvarande Sundsvalls 
busstation. Interregional 
trafik bör placeras på 
resecentrum Sundsvall C. 
Din Tur ska medverka i 
ansökningarna om statlig 
medfinansiering och 
utbetalning av medel från 
Trafikverket till projektet. 
Stationsavtalen behöver 
uppdateras, ledsagning bör 
ordnas inom 
stationsområdet, gärna 
redan innan det är färdigställt 
då det kommer att bli svårt 
att hitta under byggtiden. Se 
gärna samtrafikens modell 

Förbättrad tillgänglighet till regionens 
arbetsmarknader när tåg och buss utgår 
och ankommer till samma plats i 
Sundsvall. Ökat resande, fler nöjda 
resenärer, Full tillgänglighet för 
funktionshindrade, Såväl ökad upplevd- 
som faktisk  trygghet och säkerhet för 
resenärer.  
 

Kräver att Din Tur gjort en 
beräkning av hur kostnaderna i 
gällande trafikavtal påverkas 
av linjeförändringarna. Obs 
gäller alla avtal med ankomst i 
Sundsvalls busstation.  
 

Aktiviteter före 
planperiod 2020-
2022. Separat 
aktivitetsplan i 
samverkan och dialog 
med Sundsvalls 
kommun 

Arbetsinsatser som leder fram till insatser 2020 
skall vara definierade i beslutad budget 2019. 
Arbetet genomförs i den löpande verksamheten i 
dialog med Sundsvalls kommun 
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som används av Jernhusen. 
Från kommunens sida 
önskar vi att Din Tur gör sin 
egen arbetsplanering  fram 
till färdigställt resecentrum. 
 

7 Trafikverkets ombyggnad av plattformar mm på 
bangården Resecentrum Sundsvall C kommer att 
påverka tågtrafiken och resenärer till och från 
stationen.  I samband med detta byggs även en 
passage över järnvägsområdet och hållplatsen 
Kaptensgatan på Fridhemsgatan blir en del i 
resecentrum. (Sundsvall) 
 

Ombyggnaden kommer att 
påverka tågtrafiken på olika 
sätt. Sundvalls kommun 
antar att även databaser för 
tidtabell- och 
hållplatsinformation behöver 
uppdateras så att man får 
med angränsande hållplatser 
till Resecentrum Sundsvall C 
vid en sökning. 
 

Ökat resande, fler nöjda resenärer, Full 
tillgänglighet för funktionshindrade, Såväl 
ökad upplevd- som faktisk  trygghet och 
säkerhet för resenärer.  
 

Åtgärden finansieras av 
Trafikverket 
 

 Arbetsinsatser som leder fram till insatser 2020 
skall vara definierade i beslutad budget 2019. 
Arbetet genomförs i den löpande verksamheten i 
dialog med Sundsvalls kommun 

8 Hållplatser väg 562 (gamla E4 – Njurunda) 
(Sundsvall). Detta är ett Trafikverksprojekt i 
Sundsvalls kommun som påverkar såväl 
kommunen som RKM:s verksamhet och resurser. 
(Sundsvall) 
 

Förändrade tidtabeller, 
inläsning av nya 
hållplatslägen, 
informationsinsatser mm. 
Det är Trafikverkets som styr 
denna tidplan. Sundsvalls 
kommun utgår från att Din 
Tur har direkt kontakt med 
Trafikverket för att få med 
deras projekt i 
långtidsplanen.  
 

Attraktiv och effektiv kollektivtrafik. 
Tillgängligare och  tryggare hållplatser 
 

Åtgärden finansieras av 
Trafikverket 
 

 I den löpande verksamheten har RKM dialog och 
samverkar med Trafikverket och Sundsvalls 
kommun. Vidtar anpassningar av tidtabeller, 
uppdaterar hållplatslägen och genomför 
erforderliga informationsinsatser vid förändringar i 
trafik och infrastruktur 

9 Biljettsamverkan X-trafik och SJ (Sundsvall) 
 

Vid  tecknande om avtal om 
biljettsamverkan bör 
medlemmar som lämnar 
medlemsbidrag för 
underskottstäckning i avtalen 
kontaktas innan 
avtalsskrivning. Intäkter bör 
föras till de avtal som berörs 
av biljettsamverkan. 
 

Att i Västernorrland kunna nyttja den 
trafik som finns till hands med regionalt 
färdmedelsbevis. 
 

Förutsättningarna för 
inarbetande i budget 
underlättas om Din Tur 
informerar berörda 
medlemmar om pågående 
samtal innan avtal tecknas.  
 

 Åtgärdat. Ska hanteras i gemensam dialog, i den 
löpande verksamheten. Omfördelning av intäkter 
och bokföringsmässiga transaktioner hanteras 
inom ramen för befintlig finansieringsmodell. 
Alternativ omfördelning beslutas gemensamt av 
medlemmarna genom beslut i direktionen   
Inarbetat i budget 2018 

10 Trafikplanering av Njurundatrafik i förhållande till 
ny tågstation i Njurundabommen (Sundsvall) 
 

I närtid bör en hållplats 
läggas in på sträckan 
Harabergsbron - Juniskär, t 
ex Döviksjön i tidtabellerna 
för linje  123. Nu går det  inte 
av tidtabellen att utläsa att 
bussen går denna 
sträckning.     
 

Ökat resande, nöjda resenärer, 
förbättrade pendlingsmöjligheter, 
regionförstoring 
 

  Gäller åtgärden hållplatskorrigering ska det 
genomföras 2019. Frågan hanteras i Sundsvalls 
trafik- och infragrupp.  

11 Nytt resecentrum Sundsvall C (Sundsvall) 2020 
Stationsavtalen behöver uppdateras, ledsagning 
bör ordnas inom stationsområdet, gärna redan 
innan det är färdigställt då det kommer att bli 
svårt att hitta under byggtiden. Se gärna 
samtrafikens modell som används av Jernhusen. 
Från kommunens sida önskar vi att Din Tur gör 
sin egen arbetsplanering  fram till färdigställt 
resecentrum. 
Underlag behöver tas fram inför kommande 
trafikupphandling (Sundsvall)  
 

Om det inte görs kommer 
den nya trafikupphandlingen 
att fördröja utvecklingen av 
en förbättrad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 
funktionshindrade 
 

Ökade förutsättningar för 
funktionshindrade att självständigt resa 
på lika villkor 
 

  Vi måste klargöra ansvarsfördelning mellan 
kommun, RKM och Trafikverket 

12 I och med att  medlemmar ansöker om 
finansiering av kollektivtrafikåtgärder genom 
stadsmiljöavtal så uppstår behov av uppföljning 
och utvärdering via kommunalförbundets 
databaser (Sundsvall)  

När RKM medverkar i att ta 
fram utvärderingsplaner för 
stadsmiljöavtal och därmed 
anger vilka underlag de kan 
leverera så förutsätts 

Ett uppföljningssystem som mäter hur 
resandet utvecklas i förhållande till de 
åtgärder som införs.  
 

  RKM följer upp beslutad budget och beslutade 
åtgärder tre gånger per år  samt redovisar 
trafikbokslut årligen.   
 



 Bilaga C: Sammanställning behovsframställan remissversion Långtidsplan 2020 – 2022 (Dnr 18/00362) 
         

10 
 

 åtagandet genomföras. Det 
finns stora 
finansieringsmöjligheter av 
kollektivtrafik-investeringar 
via stadsmiljöavtal. Fler 
ansökningar kan antas 
komma i regionen. RKM 
behöver en plan för hr man 
systematiskt och effektivt 
kan leverera underlag till 
uppföljningar och 
utvärderingar av 
stadsmiljövtalen till 
Trafikverket och K2.   
 

För  investeringsåtgärder finns 50 % 
finansiering att söka via stadsmiljöavtal, 
övriga kostnader som utredningar och 
projektering finansieras via kommunens 
eller regionens investeringsbudget. Om 
RKM inte kan leverera statistik inom 
ramen för sitt uppdrag så behöver 
medlemmarna få  möjlighet att hämta ut 
uppgifterna från RKM på annat sätt.  
 

RKM tillhandahåller systemverktyg så att 
kommunalförbundets medlemmar, självständigt 
kan bearbeta och analysera trafikdata. 

13 Ta upp regler och efterlevnad av dessa vad gäller 
tomgångskörning i trafikavtalsuppföljningar. 
(Sundsvall) 
 

    Avtalsuppföljningen 2019. Adresseras med fördel 
till Sundsvalls trafik- och infragruppen 

14 Dialog för att stärka länets samarbete och därtill 
kopplade utvecklingsprocesser inom 
kollektivtrafiken (Regionen) 

Vi ser behov av att utveckla 
och förtydliga det regionala 
samarbetet och de regionala 
utvecklingsprocesser som 
bedrivs kopplat till länets 
kollektivtrafik, exempelvis 
samverkansgruppen, 
långtidsplan, budgetdialog.  
 

   Inarbetas i VP 2019 utifrån ny Förbundsordning 
och omorganisation. Tillämpa 
kommunalförbundets Förbundsordning och 
Samarbetsavtal. 
Åtgärd: att stärka och strukturera samarbetet med 
förbundets medlemmar  

15 Behov kopplade till översynen av den regionala 
kollektivtrafiken (Regionen) 

Vi har behov av att 
kommunalförbundet och 
kommunerna, i nära 
samverkan med regionen, 
påbörjar ett 
förberedelsearbete parallellt 
med det fortsatta arbetet i 
översynen. 
 

Våra behov kopplat till arbetet med 
kostnadsfördelning omfattar bland annat 
framtagande av underlag, 
konsekvensbedömningar och bidrag med 
erfarenhet och expertkompetens. 
Behoven avseende organisering kan bli 
omfattande och innebära att uppdrag 
som idag ligger på kommunalförbundet 
flyttas. Vidare kan ägarskap av hel- och 
delägda bolag komma förändras 
beroende på medlemmarnas 
ställningstagande senare i år alternativt 
under 2019. 
 

  Åtgärden faller utanför tidsramen för Långtidsplan 
2020-2022. 
 
RKM har inte resurser för utredningar eller 
hantering omfattande personalförändringar.  

16 Inkludera Pluslinjen (630) i SÄKOs 
bokningssystem. (Timrå) 
 

Informationsåtgärder. 
 

Öka antalet resenärer på Pluslinjen. Det 
kan också leda till att resenärerna ser att 
de klarar vissa resor med andra bussar 
istället för att åka färdtjänst. 
 

  Det är inte möjligt att boka resenärer från särskilda 
persontrafiken i öppen linjelagd trafik.  

 Verka för biljettsamarbete med SJ. (Kramfors) 
 

    Ligger som en beslutad åtgärd i budget 2019. 
Överensstämmer med ambitionerna i 
trafikförsörjningsprogrammet 2030. Beslut fattas 
av Norrtågs styrelse. Som delägare verkar RKM 
för en utvecklad samverkan. Vi tar del av 
erfarenheterna från X-trafiks biljettsamarbete med 
SJ 
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Medborgarförslag - 
Stadsmuseum 
att avslå 
medborgarförslaget, 
samt  

att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att undersöka 
möjligheten att 
tillsammans med 
Murberget, Länsmuseet 
Västernorrland 
genomföra en förstudie 
för hur Härnösands 
historia och kulturarv kan 
tillgängliggöras publikt.   

 

2015-11-03  
§ 230 

Kommundirektören Dialog pågår P 

Dansutbildning i 
Härnösand 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
samordna en utredning 
med syfte att ta fram 
beslutsunderlag för 
eventuell etablering av 
dansutbildning i 
Härnösand, samt 
att senast i mars 2017 
återkomma med en 
rapport till 
kommunstyrelsen 

2016-11-08  
§ 239 

Kommundirektören Projekt pågår. P 
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Medborgarförslag - Nils 
Gissler 
att uppdra till 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att tillsätta en 
arbetsgrupp med uppgift 
att ta fram förslag till 
minnesplats för Nils 
Gissler,  

att återkomma till 
kommunstyrelsen med 
en tidsplan, projektering 
och budget för projektet, 
samt 

att uppdra åt 
kommundirektören att 
lyfta in frågan om 
minnesvärda personer i 
det pågående arbetet 
med hur Härnösands 
historia och kulturarv kan 
tillgängliggöras. 

2017-04-24 § 
63 

Kommundirektören  P 

Genomlysning av 
socialnämndens 
ekonomi 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
genomlysa 
socialnämndens ekonomi 
och kostnadseffektivitet 
för att tydliggöra 
förutsättning för budget 
2019. Särskild 
uppmärksamhet ska ges 
åt medel som tillförts 
nämnden med anledning 
av flyktingmottagandet, 
samt  
att uppdraget redovisas 
för kommunstyrelsen 
senast mars 2018. 

2017-12-05 § 
248 

Kommundirektören Redovisas löpande 
varje månad 

P 

Uppsiktplikt 
Socialnämnden 
Att uppdra åt 
kommundirektören att 
löpande återrapportera 
socialnämndens arbete 
med att säkerställa en 
ekonomi i balans. 

2018-03-13 § 
49 

Kommundirektören  P 
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Policy för hållbar 
välfärd genom 
samverkan och 
partnerskap 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
tillse att styrdokument 
som rör upphandling och 
inköpsprocessen, 
beställar-
/utförarprocessen och 
affärsprocessen 
upprättas eller revideras i 
överensstämmelse med 
policy för hållbar välfärd 
genom samverkan och 
partnerskap. 

2018-04-10 
§ 65 

Kommunstyrelsen  P 

Fördjupad samverkan 
med myndigheter - 
Etablering av 
Arbetsmarknadstorg  
att ge kommundirektören 
i uppdrag att återkomma 
med en fördjupad 
utredning om 
förutsättningarna för ett 
arbetsmarknadstorg. 

2018-04-10 
§ 71 

Kommundirektören  P 

Projektsamverkan 
Trolldomsprocesser 
att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att medverka i 
förberedelsearbetet och 
senast november 2018 
återkomma med 
projektförslag 

2018-06-05 § 
127 

Kommunstyrelse 
förvaltningen 

 P 

Genomlysning av 
socialnämndens 
ekonomi 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
återrapportera till 
kommunstyrelsen det 
fortsatta arbetet med den 
åtgärdsplan socialchefen 
fått i uppdrag att 
upprätta, samt 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
fortlöpande informera 
kommunstyrelsen och 
socialnämnden om 
genomlysningens resultat 
och återkomma med 
slutrapport när arbetet 
avslutats. 

2018-06-05 § 
130 

Kommundirektören  P 
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Uppsiktsplikt 
kommunala bolag 
att uppdra åt 
kommunstyrelseförvaltnin
gen att upprätta en 
riktlinje för prövning av 
om kommunens 
aktiebolag har följt 
kommunala ändamål och 
befogenheter, samt 
att ge uppdrag åt 
kommundirektören att 
säkerställa att bolagen 
informerar ägaren i den 
utsträckning som 
bolagsordningen och 
ägardirektiv anger 

2018-09-04 § 
145 

Kommunstyrelse 
förvaltningen och 
kommundirektören 

 P/A 
 
 

Uppföljning 
revisionsgranskning 
om 
investeringsprocessen 
att uppdra åt 
kommundirektören att se 
över budget- och 
uppföljningsprocessen 

2018-09-04 § 
148 

Kommundirektören  P 

SPRINT 2019-2021 
Samverkansprojekt 
regional innovation och 
tillväxt Västernorrlands 
incubator 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma med förslag 
på en permanent 
regional organisation 
kring innovation från och 
med 2021 

2018-09-04 § 
155  

 Kommundirektören  P 
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Lägesbeskrivning 
ekonomi 
att uppdra till 
kommundirektören att 
senast i februari 2019 
återkomma med en 
riktlinje för 
likviditetsplanering, 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma med förslag 
på åtgärder för förbättrad 
likviditet, 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkommande 
rapportera en lägesbild 
av likviditeten till 
kommunstyrelsen, 
att uppdra till 
kommundirektören att i 
samband med översyn 
av finanspolicyn och 
riktlinje för 
likviditetsplanering även 
beakta det 
återremitterade ärendet 
från kommunfullmäktige 
2011-04-26, § 72, om 
balanspaket 2020. 
 

2018-11-06 
§ 198 

Kommundirektören  P 

 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 
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Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands styrelsesammanträde 2018-12-19, kl. 09.30. 
 
Sammanträdesplats: Murberget, Härnösand. 
 
 

§                Tid Ärende                                                                                                         
   
67 
 
68 
 
69 
 
70 
 
71 
 
72 

09.30 
 
09.35 
 
09.40 
 
09.40 
 
09.40 
 
09.45 
 

Mötets öppnande 
 
Upprop 
 
Val av protokolljusterare 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Ny ersättare 2018 
 
Protokoll från föregående styrelsemöten och arbetsutskott 
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Rapporter: 
a/ Preliminär ekonomisk rapport 
b/ Verksamhetsrapport 
c/ Information om ny webb och publikt namn 
d/ Spjutegården 
e/ Vinterprogram 
f/ Nytt uppdragsdirektiv 
 
Delegationsärenden 
 
Placeringspolicy 
 
Arbetsordning 
 
Rivning av trampmangeln 
 
Verksamhetsplan 2019 
 
Budget 2019 
 
Övriga frågor 
 
Avslutning 
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Kostnadsuppskattningar renovering och ombyggnation Spjutegården § 62
Uppskattning +/- 20 %

Kök, disk och servering och personalrum
Rekommenderad 
avskrivningsperiod bygg målning VVS vent el-inst inventarier konsult

Rivning och bilning 250 000 kr 50 år 250 000 kr        
Golv, nytt sk. massagolv för storkök 250 000 kr 50 år 250 000 kr        
Väggar, kakel vitt 15x15 200 000 kr 50 år 200 000 kr        
Tak, tvättbart undertak för storkök 60 000 kr 50 år 60 000 kr           
Vatten och avlopp 300 000 kr 50 år 300 000 kr        
Ventilation med ny kåpa 850 000 kr 25 år 850 000 kr        
Fönster, nya 4 st 80 000 kr 50 år 80 000 kr           
Byggarbeten 150 000 kr 50 år 150 000 kr        
Målning 50 000 kr 20 år 50 000 kr        
Brandåtgärder 50 000 kr 20 år 50 000 kr           
Ny el inkl rivning av gamla centraler 250 000 kr 50 år 250 000 kr        
Omklädning med WC och dusch exkl bygg 80 000 kr 50 år 80 000 kr           
Kostnad ombyggnad  kök 2 570 000 kr

Projektering, upphandling och byggherrekostnader 15 % 385 500 kr 50 år 385 500 kr        
Totalt kök inkl projektkostnader 2 955 500 kr

Köksutrustning enl förslag från KI-kök 1 200 000 kr 20 år 1 200 000 kr        
1 040 000 kr     50 000 kr        380 000 kr        850 000 kr        250 000 kr        1 200 000 kr        385 500 kr        

Byte el inkl elcentraler plan 1 och 2 (ej kök) 250 000 kr

Bergvärme 660 000 kr

Lösull 30 cm på vindsplan 30 000 kr
8 051 000 kr

Köksutrustning enl skiss från KI-kök 1 200 000 kr
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Kostnadsuppskattningar renovering och ombyggnation Spjutegården § 62
Uppskattning +/- 20 %

Renovering publika delar plan 1 bygg målning VVS konsult

Restaurang 1, nordost
Rekommenderad 
avskrivningsperiod

Rivning linoleummattorna och underlag, framtagning bef. Trägolv 30 000 kr 20 år 30 000 kr           
Renovering/målning väggar 30 000 kr 20 år 30 000 kr           
Målning tak 10 000 kr 20 år 10 000 kr           
Reparation av puts på öppen spis + målning 10 000 kr 20 år 10 000 kr           

Restaurang 2, sydost
Slipning inkl lut och såpskurning av golv 20 000 kr 20 år 20 000 kr           
Rivning fasta bänkar och bröstpanel 24 000 kr 20 år 24 000 kr           
Målning väggar 80 000 kr 20 år 80 000 kr           
Målning tak 10 000 kr 20 år 10 000 kr           
Reparation av puts på öppen spis inkl målning 10 000 kr 20 år 10 000 kr           

Restaurang 3, sydväst
Slipning inkallat och såpskurning av golv 10 000 kr 20 år 10 000 kr           
Väggar 12 000 kr 20 år 12 000 kr           
Målning tak 5 000 kr 20 år 5 000 kr             

WC-grupp
Renovering bef RWC 25 000 kr 20 år 25 000 kr           
Rivningtre WC + ny RWC och ny WC 180 000 kr 25 år 180 000 kr        

Vindfång och Entré 
Rivning linoleummattorna + ny plastmatta 20 000 kr 20 år 20 000 kr           
Restaurering väggar 12 000 kr 20 år 12 000 kr           
Målning tak 15 000 kr 20 år 15 000 kr           
Målning snickerier inkl dörr 10 000 kr 20 år 10 000 kr           

Förrum och hisshall
Rivning linoleummattorna + ny plastmatta 10 000 kr 20 år 10 000 kr           
Målning väggar + snickerier 15 000 kr 20 år 15 000 kr           
Målning tak 5 000 kr 20 år 5 000 kr             

Trappa
Restaurering/målning väggar 24 000 kr 20 år 24 000 kr           
Målning snickerier 5 000 kr 20 år 5 000 kr             
Renovering trappa 8 000 kr 20 år 8 000 kr             
Kostnad renovering publika ytor plan 1 580 000 kr 20 år

Projektering, upphandling och byggherrekostnader 15 % 87 000 kr 20 år 87 000 kr           
Totat renovering publika ytor plan 1 667 000 kr

Renovering publika delar plan 2

Övre hall
Rekommenderad 
avskrivningsperiod

Slipning av golv, såpskurning 30 000 kr 20 år 30 000 kr           
Renovering/målning väggar 30 000 kr 20 år 30 000 kr           
Målning tak 10 000 kr 20 år 10 000 kr           
målning snickerier 10 000 kr 20 år 10 000 kr           

Röda salongen (rum nordost)
retusch av taklist,  kakalugn, golv och väggfält 78 000 kr 20 år 78 000 kr           
Målning tak 10 000 kr 20 år 10 000 kr           
snickerier, målning 5 000 kr 20 år 5 000 kr             

Bellmanrummet (nordväst)
Väggfält och kaleugn retuscheras 18 000 kr 20 år 18 000 kr           
golvet ommålas 10 000 kr 20 år 10 000 kr           
Målning tak 5 000 kr 20 år 5 000 kr             
målning snickerier och bröstning 10 000 kr 20 år 10 000 kr           

Lilla rummet (mellam röda salongen och vita salen)
Väggfält, kakelugn 30 000 kr 20 år 30 000 kr           
takmålning 5 000 kr 20 år 5 000 kr             
målning snickerier 5 000 kr 20 år 5 000 kr             
Golv slipas och såpskuras 5 000 kr 20 år 5 000 kr             

Vita salen
Taklist, väggar, öppen spis retuscheras 41 000 kr 20 år 41 000 kr           
golv slipas och såpskuras 20 000 kr 20 år 20 000 kr           
Målning tak 15 000 kr 20 år 15 000 kr           
Målning snickerier inkl dörr 10 000 kr 20 år 10 000 kr           

Kostnad renovering publika ytor plan 2 347 000 kr
52 050 kr           

Projektering, upphandling och byggherrekostnader 15 % 52 050 kr
Totat renovering publika ytor plan 2 399 050 kr 172 000 kr        550 000 kr        205 000 kr        139 050 kr        
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Kostnadsuppskattningar renovering och ombyggnation Spjutegården § 62
Uppskattning +/- 20 %

Rekommenderad 
avskrivningsperiod bygg målning VVS vent el-inst inventarier konsult

Övriga rekommenderade åtgärder

Byte el inkl elcentraler plan 1 och 2 (ej kök) 250 000 kr 50 år 250 000 kr

Bergvärmeanläggning  inkl tre borrhål och 40 radiatorer 660 000 kr
Bergvärmepump 25 
år, radiatorer 50 år 660 000 kr

Kulvert till Prästgården samt installation av radiatorer
Grävning 60 m, 80 000 kr
Isolering med lösull, 30 cm på vindsplan 40 000 kr 50 år 40 000 kr
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Kostnadsuppskattningar renovering och ombyggnation Spjutegården § 62
Uppskattning +/- 20 %

Totalkostnadssammanställning

Totalt kök inkl projektkostnader 2 955 500 kr                  
Renovering publika delar plan 1 667 000 kr                     

3 622 500 kr                  

Köksutrustning enl förslag från KI-kök 1 200 000 kr                  
Totalt plan 1 4 822 500 kr                  

Renovering publika delar plan 2 399 050 kr                     

Byte el inkl elcentraler plan 1 och 2 (ej kök) 250 000 kr                     

Bergvärmeanläggning  inkl tre borrhål och 40 radiatorer 660 000 kr                     

Isolering med lösull, 30 cm på vindsplan 40 000 kr                       

Totalkostnad exkl moms 6 171 550 kr                  
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Kostnadsuppskattningar renovering och ombyggnation Spjutegården § 62
Uppskattning +/- 20 %

Föreslagna avskrivningsperioder

Renovering och ombyggnationer plan 1 belopp årlig avskrivning
20 år 1 787 000 kr         89 350 kr             

25 år 1 030 000 kr         41 200 kr             

50 år 2 005 500 kr         40 110 kr             
Totalt belopp att avskriva per år 170 660 kr          

Avskrivning av övriga åtgärder
25 år 330 000 kr            16 500 kr             

50 år 620 000 kr            12 400 kr             
Totalt belopp att avskriva per år övriga åtg 28 900 kr            

Renoveringar och restaureringar plan 2
20 år 399 050 kr            19 953 kr             

Avskrivningar totalt 219 513 kr          
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Sammanställning kostnadskategorier § 62

bygg målning VVS vent el-inst inventarier konsult
Kök 1 040 000 kr        50 000 kr        380 000 kr        850 000 kr        250 000 kr        1 200 000 kr        385 500 kr        
Publika ytor plan 1 o 2 172 000 kr           550 000 kr      205 000 kr        139 050 kr        
Övriga åtgärder 40 000 kr              660 000 kr        250 000 kr        

Totalt per kategori 1 252 000 kr        600 000 kr      1 245 000 kr     850 000 kr        500 000 kr        1 200 000 kr        524 550 kr        6 171 550 kr  
1 542 888 kr  25%
7 714 438 kr  125%

3 085 775 kr  50%
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§ 63
Finansieringsplan Spjutegården Dispositionsränta Kontraktsränta Räntekostnad

Genomsnittligt utnyttjande Ränta 4 % 1 mkr
Utbetalning Inbetalningar Finansieringsbehov Likvida medel checkräkningskredit*

2019 6 175 000 290 000 5 885 000 4 885 000 1 000 000 40 000 5 000 45 000
2020 290 000 710 000 28 400 5 000 33 400
2021 290 000 420 000 16 800 5 000 21 800
2022 290 000 130 000 5 200 5 000 10 200
2023 290 000 160 000
2024 290 000 450 000
2025 290 000 740 000
2026 290 000 1 030 000
2027 290 000 1 320 000
2028 290 000 1 610 000
2029 290 000 1 900 000
2030 290 000 2 190 000
2031 290 000 2 480 000
2032 290 000 2 770 000
2033 290 000 3 060 000
2034 290 000 3 350 000
2035 290 000 3 640 000

* Bidragsförskott
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§ 63
Resultatplan uthyrning Spjutegården

Alternativ kostnad
avkastning SEB Stiftelsefond

Intäkter Avskrivningar Räntor Löpande Netto Ackumulerat
2019 290 000 220 000 45 000 10 000 15 000 15 000
2020 290 000 220 000 33 400 10 000 26 600 41 600
2021 290 000 220 000 21 800 10 000 38 200 79 800
2022 290 000 220 000 10 200 10 000 49 800 129 600
2023 290 000 220 000 10 000 60 000 189 600
2024 290 000 220 000 10 000 60 000 249 600
2025 290 000 220 000 10 000 60 000 309 600
2026 290 000 220 000 10 000 60 000 369 600
2027 290 000 220 000 10 000 60 000 429 600
2028 290 000 220 000 10 000 60 000 489 600
2029 290 000 220 000 10 000 60 000 549 600
2030 290 000 220 000 10 000 60 000 609 600
2031 290 000 220 000 10 000 60 000 669 600
2032 290 000 220 000 10 000 60 000 729 600
2033 290 000 220 000 10 000 60 000 789 600
2034 290 000 220 000 10 000 60 000 849 600
2035 290 000 220 000 10 000 60 000 909 600
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Preliminär ekonomisk rapport 2018  

Prognosen är att vi klarar budgeten om -780 tkr. Intäkten för moms täcker upp det 
underskott som har genererats under året. 

Samlingar och kulturmiljö förväntas klara sin budget, Publika avdelningen klarar sin budget, 
förutom hemslöjdskonsulentverksamheten p.g.a. en projektperiodisering. 
Affärsverksamheter (butik, kafé, konferens) har ett negativt resultat. Friluftsmuseet har 
klarat sin budget. På tekniska avdelningen har vi sett stora ökade kostnader under året 
(snöröjning, underhåll). Administration håller sin budget, medan ledning har drabbats av en 
felbudgetering där ej pensionskostnader räknats in, utökade projektkostnader för webben, 
och en avsättning för Gästgiveri Spjute AB. Resultatet för styrelsen är negativt.  

Inget bokslut har gjorts per sista oktober, då budgetarbetet istället prioriterats. Därför kan 
inga exakta summor redovisas. 
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Verksamhetens rapport, sep-december 2018 

Publika Avdelningen 

För program och utställningar i den publika verksamheten , se höstprogrammet (bifogas) 

Vill särskilt betona: 

Alfhild Agrell – ständig rebell inkl program med Agrellåret på museet, och det fina samarbetet med 

Agrellsällskapet 

Spagettioperan tillsammans med Härnösands folkhögskola, Operalinjen, 6 föreställningar 

Många pedagogiska skolprogram under hösten 

Bejublad spökvandring under Halloween 

Adventskalender, tomteutställning och tomtevandringar genomförs under december månad. 

Avdelningen Samlingar och Kulturmiljö 

Bebyggelseantikvariskt arbete 

Bebyggelseantikvariskt har Länsmuseet fortsatt besvara remisser samt slutföra projekt. Rekrytering 

pågår av ny medarbetare för den bebyggelseantikvariska verksamheten. Intervjuer sker under 

december. 

Arkeologi 

Under sista tertialen har arkeologerna slutfört alla undersökningar och utredningar. 

De mest omfattande undersökningarna genomfördes längs E-14 väster om Sundsvall där vägen ska få 

en ny sträckning. 

På den järnåldersgård som undersöktes hittades ett 35 m långt hus och intill huset påträffades två 

depåer av spadformiga ämnesjärn från 400-500 efter Kr. 

Tre torplämningar från historisk tid dokumenterades inom projektet, ett av torpen hörde till en 

smedja och ett har varit ett båtmanstorp. Projektet har fått uppmärksamhet i tidningar, radio, tv och 

på nätet. 

I Maland genomfördes arkeologiska utredningar och förundersökningar inför det planerade bygget av 

ett triangelspår.   

Projektet har fått uppmärksamhet i tidningar, radio, tv och på nätet. 

Flera utredningar och schaktövervakningar har också utförts. 
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Efter avslutad fältsäsong har sammanställningen av de olika undersökningarna kommit igång. 

Rapportarbete och svar på analyser kvarstår. 

Konserveringen-oktober – december 2018 

Region Västernorrland köper in en konservatorstjänst från museet tom sista december för deras 

konstkonsulentverksamhet. 

Generalentreprenaden i Ramsele gamla kyrka, Ångermanland med konservering av väggmålningar 

och inventarier har avslutats. 

Konserveringen har utfört akuta åtgärder på tapeter i byggnadsminnet Östigår i Ljusdals socken på 

uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg. En målning på duk har konserverats för Sundsvalls museum. En 

förgylld ram har konserverats för en privatperson. För Timrå kyrka, Medelpad har en medeltida 

skulptur konserverats. Ett program för konservering och stöldsäkring av en medeltida skulptur i 

Hanebo kyrka i Hälsingland har upprättats. 

Ett utskick med information om konserveringens verksamhet har gjorts till Härnösands stifts samtliga 

församlingar, till länsstyrelser, museer och konsulter. 

Samlingarna 

Ett samlingsråd har bildats för att tydligare koordinera arbetet med nyförvärv till museet. 

Samlingsrådet har också i uppgift att se över befintliga policies och se över processen vid förvärv. 

Arbete har pågått med Mariann Hedmans samling samt Marianne Ördells utställning. 

Under året har behovet uppkommit att se över de elektriska kompakthyllesystemen i magasinen. 

Problem upplevs vid handhavande av hyllorna. Frågan har aktualiserats på nytt och en plan har lagts 

fram för insatser under 2019. 

Digitalisering pågår av ljudinspelningar som Inger Stenman producerat, samt uppordning av det 

fysiska bildarkivet. 

Digital tillgång 

Arbetet har de senaste månaderna fokuserat på förbättring av informationsinnehåll i databasen, samt 

migrering av fotografier från CD/DVD till en mer långsiktigt hållbar lösning på museets servrar. 

Digitalisering av fotografiska samlingar fortsätter samt digitalisering och registrering av 

byggnadsinventeringar och det äldre fotografiska diariet. 

Då samlingssystemet inte underhållits i den utsträckning som är nödvändigt har en rad problem 

uppstått under året. Dessa har blivit mer påtagliga under hösten och orsakat förseningar och tillfälliga 

stopp. Därför har arbete inletts med översyn av samlingssystemet där vi både tittar på akuta åtgärder 

och ett långsiktigt perspektiv, där möjligt byte av samlingssystem behöver ses som ett alternativ. 

Tekniska avdelningen 

Färdigställande och godkännande av förrådsbyggnad i egen produktion.  

Avslut av underhållsprojektet i samverkan med extern entreprenör vid Gammelgården i Myckelgensjö. 

29



Delaktighet i de olika event som genomförts i samverkan med andra avdelningar 

Producerande/byggande av tillfälliga utställningar 

Underhåll och skötsel av byggnader, mark och vägar. 

Stab & Administration 

Överlämning till ny administrativ chef 

Budgetarbete 

Övergång till och implementering av Hogia Ekonomisystem  

Ny webb lanseras. Implementering av webb och grafisk identitet. 

Projektmodell och projektförslagsmall har tagits fram, liksom styrstruktur för projekt. Alla projekt har 

inventerats. 

Affärsutveckling 

Styr- och arbetsgrupp har bildats och organiserats. Struktur och VP formats inför kommande årets 

arbete med event, konferens, butik och kafé. 

Förberedelser inför framtagande av lokaler för affärsverksamheter, Spjutegården, Gårdshuset, ”Gamla 

Kafeet” 

Friluftsmuseet 

Under den här perioden har utvärdering gjorts av sommaren 2018 och planering har påbörjats av 
sommaren 2019.  

Påbörjat framtagande av vision och verksamhetsidé inkl plan för gestaltning m.m. 

Nummer 3 och 4 av tidningen Hembygden har sammanställts och redigerats. 

Externa medel har sökts för att fördjupa information om samisk kultur, med anledning av att 
Västernorrland nu är förvaltningsregion.  En skrift om Skogsamer har producerats inom ramen för 
projektet liksom ny gestaltning av information om skogssamer och friluftsmuseets skogssamiska viste. 

Under perioden har också en utredning på uppdrag av HK destinationsutveckling slutförts, vilken 
presenterades för kommunerna i Höga Kusten-samarbetet vid en workshop den 3 december.  

Framtagande kulturhistoriskt kunskapsunderlag för Spjutegården, inför renovering. 

Ledning 

Några exempel:  

Startat upp samarbete med Timrå gällande bostadsområdet Tallnäs och dess kulturarv. Inledningsfas 

30



Startat upp samarbete med Kramfors gällande industrihistoria, Ådalen. Inledningsfas 

Museinätverk i Västernorrland har haft en första träff, och fortsätter med en 

digital kompetensutvecklingsdag i januari och en dag om framtidens publik i 

februari.  

Interregionalt museinätverk med stöd av KUR har startats upp tillsammans med 
flera andra museer i Norrland, samt Dalarnas Museum.         

 Verksamhetsrapport – kommunikation 
 
Löpande kommunikationsarbete 
Under året har vi haft planeringsmöten varje måndag (med något enstaka undantag) där vi går 
igenom kommande aktiviteter och behov. Vid dessa möten stämmer vi av att tillräckligt underlag och 
information finns och fördelar arbetet för genomförande. Dessa möten är mycket bra och bidrar till 
att hålla såväl koll som kvalitet i arbetet. 
 
Hemsidan 
Sedan lanseringen av vår nya hemsida den 28 sept arbetar vi kontinuerligt med att fylla på med 
information och innehåll på sidan. Arbetsgruppen för hemsidan har löpande  haft arbetsmöten och 
avstämningar för att identifiera eventuella felaktigheter och brister. Dessa avstämningar bidrar i hög 
grad till kvaliteten på sidan. 
 
Då hemsidan är stor och omfattar en mängd information finns hela tiden förbättringar att göra. 
Dessutom är gränssnittet nytt för oss här på museet vilket gör att vi hela tiden ser möjligheter att 
göra sidan ännu bättre vilket är roligt. Detta bidrar till att sidan hålls uppdaterad och förnyas. 
 
Sökfunktionen fungerade inte tillfredställande när vi bytte plattform från Umbraco till Wordpress. 
Problemet är nu identifierat och statusen i själva databasen ska gås igenom och förbättras. När detta 
är gjort kommer sökresultaten att bli ännu bättre. Detta arbete kommer att löpa under hela 2019. 
 
Identitetsarbetet 
I samband med lanseringen av vår nya hemsida bytte museet sitt publika namn från Murberget, 
Länsmuseet Västernorrland till Västernorrlands museum. I och med namnbytet utarbetades en ny 
grafisk identitet med tillhörande designsystem. Implementeringsarbetet av det nya namnet och 
tillhörande grafiska identitet har skett i faser under hösten och kommer att fortsätta under 2019. 
Anledningen till att inte allt (som berörs) har gjorts om vid ett och samma tillfälle är en kombination 
av budget och ekonomi. Budget i bemärkelsen att befintlig budget inte klarade av det. Ekonomiskt i 
bemärkelsen att i möjligaste mån använda slut enheter som tex kuvert innan nytt beställts. 
 
Hittills har museet fått ny entréskylt, flaggor, nya identiteten i all kommunikation och produktioner 
på museet, namnskyltar till medarbetarna, mallar i word, skyltar vid museets olika entréer, 
mailavsändare hos samtliga medarbetare samt visitkort till ett antal medarbetare som har externa 
kontakter i arbetet (ska precis beställas).  
 
Inom den närmaste framtiden kommer följande enheter att få vår nya identitet: museets bilpark 
kommer att få logotyper, kaffekoppar och lackerade brickor (vi kommer troligen att lackera befintliga 
brickor i våra nya identitetsfärger) till museets kafé och restaurang, arbetskläder, stationärt material 
(kuvert, noteringsblock mm) samt hänvisningsskyltningen inomhus på museet. 
 
Även detta arbete, med att implementera vår nya identitet, kommer att vara ett löpande arbete under 
det kommande året. 
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onstnär Atti Johansson. Bilden är beskuren. V

erket visas i utställningen K
onstinjektion II 4/10

–10/2 20
19.

Höstprogram 2018
Länsmuseet Västernorrland
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utställningar
Textilt arv - då, nu, sen?
I en del av rummet visas föremål 
av kvinnor som använt textilt 
skapande som en del i sin livs-
strategi. Det handlar om entre-
prenören och damastväverskan 
Emma Wiberg, formgivaren och 
stickerskan Märta Stina Abrahams-
dotter, samt återbrukets mästare 
Brita Kajsa Karlsdotter, Anundsjö-
sömmens upphovskvinna. I den 
andra delen av rummet presen-
teras olika personer eller teman 
kopplade till textilt arv. 

Alfhild Agrell – ständig rebell
6 september – 10 februari 2019
Utställningen fokuserar på Alfhild 
Agrells konstnärliga gärning. 
Hon var en av 1800-talets stora 
författare och dramatiker, född 
i Härnösand. Under en period 
spelades hennes dramer oftare 
än Strindbergs på Dramaten i 
Stockholm. Agrell skrev familje-
dramer ur kvinnans perspektiv 
och humoristiska noveller. Hon var 
samhällskritisk och en engagerad 
kvinnokämpe. Möt hennes konst-
närskap och tidens anda i texter, 
bilder och föremål, med kopplingar 
till samtida personer och förfat-
tare. Utställningen har vuxit fram 
i ett nära samarbete med Alfhild 
Agrell-sällskapet

Prins Pompom
Öppnar 29 september 
I lekrummet kommer Alfhild 
Agrells barnbok Prins Pompom, 
med bilder av Elsa Beskow, att 
gestaltas i en litterär lekutställning. 
Prins Pompoms slott och berättelse 
levandegörs för barn och vuxna. 
Sagan handlar om en prins som ska 
uppfostras till den största kungen 

Allmogevapen
Bössor och andra jaktvapen ur 
museets samlingar.

Miniutställning Länsmuseet 
Västernorrlands historia
En liten utställning om länsmuseets 
och friluftsmuseets långa historia.

slöjd
KONTAKT

Annso Grahn 
073-024 20 51 
annso.grahn@murberget.se

Anna Zetterlund 
070-557 36 86 
anna.zetterlund@murberget.se

Täljkvällar på Murberget
Torsdag 13/9, 11/10, 22/11 och 
6/12 kl. 18.00-20.30
Mötesplats för alla som gillar att 
tälja. Vi delar tips, råd och erfaren-
heter med varandra. Ta med ditt 
eget slöjdande och kom! Verktyg 
finns att låna. 
Plats: Slöjdverkstan på Murberget 

Broderikvällar i Slöjdverkstan
Torsdag 25/10, 8/11 och 29/11 
kl. 18.00-20.30
Kom och dela vår lustfyllda broderi-
gemenskap. Vi utbyter inspiration 

och idéer. Ta med ditt material och 
påbörjade broderi eller börja ett 
nytt när du kommer! Visst material 
finns att köpa på plats. Vi bjuder på 
enkelt fika. Ingen anmälan.
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

!SLÖJDBANG! 2018 
- En dag om slöjd.
Lördag 20/10 kl. 11.00-16.00
Craft Fair – försäljning av slöjd, 
föreläsningar, prova-på-smide,
smidesdemonstrationer, mingel 
och slöjdsnack.

Kurs: Svinblåslyktor
Lördag 24/11 kl. 10.00-17.00
Söndag 25/11 kl. 9.00-16.00
Lär dig göra vackra medeltida 
svinblåslyktor av Ulf Palo.
Kostnad 800 kr+ material. 
13-25 år 400 kr + material.
Anmälan senast 15/11 till: 
annso.grahn@murberget.se
Plats: Slöjdverkstan på Murberget

Mer info på vår Facebooksida: 
Hemslöjdskonsulenterna i 
Västernorland.Läs hela 
programmet på www.murberget.se

Möten mellan älvarna
Från en tid som kallades förhisto-
rien, länets äldsta historia. Längs 
länets vattendrag levde och färda-
des människor för många tusen 
år sedan. Föremålen de lämnat 
efter sig berättar om livet på sten-, 
brons- och järnåldern.

Syn för sägen
Möt häxor, upproriska bönder 
och onda makter. Genom sagor 
och sägner får du veta mer om 
personer och händelser under 
medeltiden och fram till slutet 
av 1600-talet.

Moderna tider
Utställningen handlar om 1700-, 
1800- och 1900-talets historia i 
Västernorrland. Om en ny tid, ny 
teknik och nya drömmar. Utifrån 
brev, föremål och bilder berättar 
vi om några olika människor och 
deras drömmar om ett bättre liv 
för sig själva och sina barn.

KULTURHISTORISKA 
BASUTSTÄLLNINGAR

Konstinjektion II 
– med andra glasögon
4 oktober – 10 februari 2019
Ur Region Västernorrlands konst-
samling, med över 30 000 verk, 
har utställningen "Konstinjektion II- 
med andra glasögon" tillkommit.
I utställningen lyfts olika frågeställ-
ningar kring offentliga konstinköp. 
Hur speglas strömningar som råder 
i konstvärlden? Märks mångfald, 
HBTQ-rörelsen eller #Metoo i 
samlandet? I utställningen visas ett 
trettiotal olika konstnärskap; 
Cecilia Hultman, Atti Johansson, 
Sandra Mozard, Lizzie Olsson Arle, 
Birgit Ståhl Nyberg, Lisa W Carls-
son, Eva Zetterwall med flera. 

Alfhild Agrell – ständig rebell
6 /9 – 10/2 2019

Couture och trasmattor
22 november – 17 mars 2019
En ny del i utställningen om det 
textila arvet med unika plagg som 
donerats av Marianne Ördell.

Textilt arv - då, nu, sen?

Prins Pompom 29/9– 29/9 2019

Couture och trasmattor
22/11 – 17/3 2019

genom tiderna. Kungen och 
drottningen får rådet att prinsen 
ska äta för att bli riktigt stor. Men 
det går inte bra, för prinsen har 
tråkigt. Då får han möta 
kungarikets alla barn. Med hjälp 
av en önsketrumpet kan prinsen 
uppfylla allas olika önskningar…  

Badmode och kroppsideal
Visas tom 4 november
Badkläder från förra seklet fram 
till idag.
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Fira Alfhild-dagen!
Måndag 3/9 kl. 18.00-20.00
Namnsdagskalas i prästgården. 
Konstnären Daniel Franzén berättar 
om den konstnärliga gestaltningen 
på Alfhild Agrells plats.
Samarr: Alfhild Agrell-sällskapet
Plats: Prästgården på friluftsmuseet

INVIGNING 
Alfhild Agrell
– en ständig rebell
Torsdag 6/9 kl. 18.30
Museichef Jenny Samuelsson 
inviger utställningen. Maria Lycken, 
ordförande i Alfhild Agrell-sällskapet 
och Maria Sundström, utställnings-
producent ger en kort introduktion 
till utställningen och Alfhild Agrell. 
Under kvällen är Alfhild Agrells 
närvaro högst synlig.
Plats: utställningssalen 1 tr upp

Premiärmingel!
Lördag 8/9 kl. 16.30
Premiärmingel och introduktion i 
utställningen ”Alfhild Agrell 
– ständig rebell” med regissörerna 

Madeleine Lenke och Johan Sterner, 
inför kvällen premiärföreställning 
av ”En hufvudsak”.
Plats: utställningssalen 1 tr upp

En Hufvudsak 
av Alfhild Agrell
Lördag 8/9 kl. 18.00
Söndag 9/9 kl. 14.00
Alfhild Agrells pjäs "En Hufvudsak" 
utforskar de roller vi spelar som 
människor och vad vi är villiga att 
offra för att hålla skenet uppe. Vad 
kan vi begära av oss själva och var-
andra? Hur mycket får en hatt kosta?
I komedin "En Hufvudsak" ser vi 
Christoffer Wallin, Stina "Joza" 
Johansson och Emma Vahlstedt. 
Regi Madeleine Lenke och Johan 
Sterner. Biljetter 160 kr. Studenter, 
pensionärer samt arbetssökande 120 
kr. Betalas med Swish eller kontant 
direkt till Teater Alfhild. Bokning 
sker till teateralfhild@gmail.com
Föreställningen är 45 min.
Plats: hörsalen Oden

Alla Spökens Natt
Torsdag 20/9 kl. 22.30
Nattvandring bland de gamla 
husen. Tag gärna med egen lykta. 
Vi avslutar med spökberättarstund 
och fika på Spjutegården. 
Begränsat med plats. Biljetter 80 kr 
i museets reception 0611-886 00. 
Obs! biljetterna behöver hämtas 
senast kl. 20.00 .
Plats: Samling på Murbergstorget 
kl. 22.30

Som en vildfågel i bur
Lördag 22/9 kl. 14.00
Föreläsning om Alfhild Agrell, 
rebellen och dramatikern, av Jenny 
Andreasson, regissör på Dramaten 
i Stockholm och Birgitta Johans-
son Lindh, universitetslektor i 
litteraturvetenskap vid Göteborgs 
universitet. 
Biljetter 80 kr i museets reception 
0611-886 00, medlemmar i Alfhild 
Agrell-sällskapet 50 kr, skolungdo-
mar 20 kr.
Samarr: Alfhild Agrell-sällskapet 
och Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: hörsalen Oden

Musikalisk salong med 
Operastudion Kapellsberg 
och Anders Olsson 
i Alfhild Agrells anda
Torsdag 27/9 kl. 19.00
Entré 150 kr. Betalas kontant 
på plats.
Samarr: Härnösands Musiksällskap 
och Operastudion Kapellsberg vid 
Härnösands Folkhögskola.
Plats: utställningssalen 1 tr upp

En sagolik invigning 
av Prins Pompom
Lördag 29/9 kl. 14.00
Museichef Jenny Samuelsson 
inviger vår nya lekutställning. 
Kliv in i sagans värld, gestaltad 
efter Alfhild Agrells saga om 
Prins Pompom, med bilder av 
Elsa Beskow.
Plats: lekrummet

september

oktober
INVIGNING
Konstinjektion II – med andra 
glasögon
Torsdag 4/10 kl. 18.30
Maria Oldenmark, kulturchef på 
Region Västernorrland och musei- 
chef Jenny Samuelsson inviger 
tillsammans utställningen. Konst-
nären Sandra Mozard presenterar 
sitt sensaste audiovisuella verk. 
Plats: Lindströmrummet

Alfhild Agrell 
– kvinnorna och staden
Lördag 6/10 kl. 14.00
Föreläsning av Eva Söderberg, fil.
dr. i litteraturvetenskap, Stockholms 
Universitet. Biljetter 80 kr i museets 
reception 0611-886 00, medlemmar 
i Alfhild Agrell-sällskapet 50 kr, 
skolungdomar 20 kr.
Samarr: Alfhild Agrell-sällskapet och 
Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: hörsalen Oden

Vem var Alfhild Agrell? 
Torsdag 11/10 kl. 18.30
Utställningsproducent Maria 
Sundström visar utställningen. 
Plats: utställningssalen 1 tr upp.

Regnbågsfrukost
Lördag 13/10 kl. 10.00–11.00
Frukost och samtal kring reflek-
tioner från utställningen id:TRANS 
och om interregionala projektet 
HBTQ och normkritisk kompetens 
med Maria Oldenmark, kulturchef 
RVN och Maria Sundström, utställ-
ningsproducent. Visning 
i utställningen "Konstinjektion II".
Plats: Lindströmrummet

Samlarmässa 2018
Söndag 14/10 kl. 12.00-16.00
Samarr: Härnösands Filatelistklubb 
och Kramfors Frimärks- och 
Vykortsklubb
Plats: Balder 1 tr upp                                  

For Emily
Söndag 14/10 kl. 14.00
Program om författaren Emily 
Dickinson med musikgruppen 
”Trenne” Jenny Runa (berättande, 
sång och gitarr), Ida Viklund (piano) 
och Hanna Fällgren (sång och 
tvärflöjt). 
Plats: utställningssalen 1 tr upp

Konstnärsamtal AIRY
Torsdag 18/10 kl. 17.00-20.00
Samtal och presentation av och med 
ljudkonstnären Ryo Ikeshiro, årets 
AIRY residence på Hola folhögskola.
Plats: hörsalen Oden

Kvällskonsert
Torsdag 18/10 kl. 18.30
Elevkonsert med studerande från 
Kapellsbergs fhs Operastudion.
Samarr: Härnösands folkhögskola
Plats: utställningssalen 1 tr upp

!SLÖJDBANG! 2018 
- En dag om slöjd.
Lördag 20/10 kl. 11.00-16.00
Craft Fair – försäljning av slöjd, 
föreläsningar, prova-på-smide,
smidesdemonstrationer, mingel 
och slöjdsnack.

Om hemmiljö i ett borgerligt 
hem i slutet av 1800-talet
Lördag 20/10 kl. 14.00
Temavisning av konstvetare 
Katarzyna Forsberg i utställningen 
"Alfhild Agrell – ständig rebell".
Plats: utställningssalen 1 tr upp

Visning – Konstinjektion II
Torsdag 25/10 kl. 18.30
Eva-Leena Skarin, konsthand-
läggare på Region Västernorrland, 
visar utställningen med reflektio-
ner kring arbetet med regionens 
konstsamling.
Plats: Lindströmrummet

Kvällskonsert
Torsdag 25/10 kl. 18.30
Elevkonsert med studerande från 
Kapellsbergs fhs Operastudion.
Samarr: Härnösands folkhögskola
Plats: utställningssalen 1 tr upp

Borgmästaren med
Lill-Skansenteatern
Söndag 28/10 kl. 14.00
Barnteater 3 – 7 år. Fri entré. 
Platsbiljett hämtas i museets 
reception, 0611-886 00.
Samarr: Härnösands Teaterförening
Plats: hörsalen Oden

FILMSTUDIO

MURBERGET

Sista torsdagen i varje månad. 
September – maj 2019.

TeaterAgrell
Lördag  8/9 kl. 18.00
Söndag 9/9 kl. 14.00

Föreläsning
Torsdag 15/11 kl. 18.30
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november
WORKSHOP
Rädda jorden! – med skrot, 
färg och komposition
Torsdag 1/11 kl. 17.30-20.00
Prova konstnären Atti Johanssons 
blandteknik: att bygga bilder med 
måleri, collage och assemblage. 
Inspiration hämtas i Attis tre konst-
verk i utställningen "Konstinjektion 
II". Workshopen leds av konstnär 
Anne Hagström. 
Målgrupp 0–100 år.
Plats: aktivitetsrummet Ymer

Prylhysteri under 1800-talet
Torsdag 1/11 kl. 18.30
Temavisning av konstvetare Elin 
Timmerholm i utställningen 
"Alfhild Agrell – ständig rebell".
Plats: utställningssalen 1 tr upp

Höstlovsbio-kväll
Torsdag 1/11 kl. 17.30-19.40
Vi visar den pribelönta teckande 
filmen Spirited Away ( Japan 2001). 

Fri entré. Platsbiljett hämtas 
i museets reception, 0611-886 00.
Plats: hörsalen Oden

Natt på museet
Fredag 2/11 – lördag 3/11 
kl. 20.00-09.00
Sov över på museet! Det blir en 
spännande natt med oväntade 
händelser. För dig mellan 10-13 år. 
Kostnad 200 kr, lättare kvällsfika 
och frukost ingår. Begränsat antal, 
anmälan till museets reception 
0611-886 10. Först till kvarn.
Plats: samling i museets entréhall

Fackeltåg till Agrells grav 
Torsdag 8/11 kl. 18.00
Den 8 november är Alfhild Agrells 
dödsdag. Vi besöker hennes grav 
på Säbrå kyrkogård utanför 
Härnösand. Fackeltåg och 
minnesstund.
Samarr: Alfhild Agrell-sällskapet och 
Studieförbundet Vuxenskolan och 
Svenska kyrkan Härnösand.

Spagettiopera med 
Operastudion Kapellsberg
Lördag 10/11 – söndag 11/11
Lördag 17/11 – söndag 18/11
Lördag 24/11 – söndag 25/11
Samarr: Härnösands Musiksällskap 
och Operastudion Kapellsberg vid 
Härnösands Folkhögskola.
Plats: Balder 1 tr upp                                  

Då svälten skakade Sverige - 
om nödåren 1867-1869
Torsdag 15/11 kl. 18.30
Föreläsning av Magnus Västerbro, 
författare och journalist. Aktuell 
med boken ”Svälten. Hungeråren 
som formade Sverige”.
Inträde 80 kr, skolungdomar 20 kr. 
Biljetter i museets reception 
0611-886 00.
Plats: hörsalen Oden

INVIGNING 
Couture och trasmattor
Torsdag 22/11 kl. 18.30
Ny delutställning i "Textilt arv". 
Kom gärna i vintagekläder och 
mingla i utställningen.
Plats: galleriet 1 tr ner

Butikskväll
Torsdag 29/11 kl. 16.00-20.00
Fixa alla julklappar ikväll! 20% på 
allt i museibutiken. Vi bjuder på 
glögg, pepparkakor och saft.
Plats: entréhallen

Om hemmiljö i ett borgerligt 
hem i slutet av 1800-talet
Torsdag 29/11 kl. 18.30
Temavisning av konstvetare 
Katarzyna Forsberg i utställningen 
"Alfhild Agrell – ständig rebell".
Plats: utställningssalen 1 tr upp

KVÄLLSÖPPET SAGOR

BUTIK OCH KAFÉ

FILMSTUDIO 

www.murberget.se  
Härnösand 
Butik & kafé, tfn 0611- 886 00

ÖPPET VARJE DAG KL. 11.00 – 17.00
Torsdagar kvällsöppet till kl. 20.00

LÄSECIRKEL 
Hemma i Jokkmokk
Torsdag 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 
8/11 och 22/11 kl. 15.30-17.30
Alfhild Agrell-sällskapets läsecirkel 
i utställningen varannan torsdag.
Samarr: Alfhild Agrell-sällskapet 
och Studieförbundet Vuxenskolan
Plats: utställningssalen 1 tr upp

Filmstudio Murberget 
Sista torsdagen i månaden 
kl. 17.30-20.00
Sista torsdagen i månaden. Intro-
duktion kl. 17.30 och eftersnack 
ca kl. 19.30. Från 13 år. Fri entré. 
Medlemskort och platsbiljett hämtas 
i museets reception 0611-886 00.
Filmfika 30 kr.
Samarr: Härnösands folkhögskola 
med stöd av Film Västernorrland
Plats: hörsalen Oden

PROGRAM
27/9 I, Daniel Blake / Jag, Daniel 
Blake av Ken Loach (Storbritannien 
2016).
25/10 12 Angry Men / 12 edsvurna 
män av Sidney Lumet (USA 1957).
29/11 Taxi Teheran av Jafar Panahi 
(Iran 2015).
27/12 Nightmare Before Christ-
mas av Henry Selick (USA 1993).

GEMENSKAPSPROJEKTET 
Hjälp oss klä Julgranen!
Torsdag 30/8, 27/9, 25/10 och 
22/11 kl. 17.30-19.30
Med stickade och virkade lappar, 
remsor, tofsar, bollar gör vi en 
gemensam sak. Vi skapar material 
som ska klä den 4,5 meter höga 
granen. Samtidigt samtalar vi och 
lär känna varandra och varandras 
kulturer, och samtidigt lära vi ut 
språk. Granen ska vara klar till 
julmarknaden den 16 december.
Vi har också träffar på Sambibliote-
ket och ABF.
Samarr: Kulturrycket, ABF och 
Härnösands kommun
Plats: entréhallen

HÖSTLOV

Rädda jorden! – med skrot, 
färg och komposition
Måndag 29/10 – fredag 2/11 
kl. 13.00-16.00
Vi provar konstnären Atti Johans-
sons blandteknik: att bygga bilder 
med måleri, collage och assem-
blage. Inspiration hämtas också 
bland konstverken i utställningen 
"Konstinjektion II". Workshopen 
leds av konstnär Anne Hagström. 
Målgrupp lovlediga barn och 
ungdomar.
Plats: aktivitetsrummet Ymer

Höstlovsbio
Måndag 29/10-fredag 2/11 
kl. 14.00-15.30
Filmvisning för lovlediga barn och 
ungdomar. Fri entré. Platsbiljett 
hämtas i museets reception, 
0611-886 00.
Plats: hörsalen Oden

PROGRAM
29/10 Pelle Kanin, 
(Australien 2018).
30/10 Klas Klättermus 
och de andra djuren i 
Hackebackeskogen, 
(Norge 2017).
31/10 Björnbröder (USA 2003).
1/11 Milo – månvaktaren 
(Frankrike 2014).
2/11 Den osynlige pojken
(Italien 2015).

Sagor från hela världen
Lördagar tom 22/9 
kl. 13.00-13.30
Sagostund på lätt svenska, 
arabiska och tigrinja.
Plats: aktivitetsrummet Ymer

Prins Pompom och andra 
klassiska sagor
Lördagar from 6/10 
kl. 13.00-13.30
Sagostund på lätt svenska, tigrinja, 
prinsiska och tupp-kycklingska.
Plats: lekrummet  

Kvällsöppet torsdagar 
till kl. 20.00
Passa på att titta på våra utställning-
ar i lugn och ro!

I museets butik finns  annorlunda 
presenter för alla åldrar. Vi säljer 
regionalt hantverk av god kvalitet, 
gärna produkter där gammal teknik 
möter modern formgivning.

I kaféet lagas allt från grunden 
med ekologiska råvaror och en stor 
portion kärlek. På menyn hittar du 
dagens soppa, smörgåsar, hembak-
ade kakor, kalla och varma drycker. 
Fairtrade kaffe.

I oktober har vi Fairtrade veckor
samt uppmärksammar Bröstcancer-
fondens Rosa Bandet kampanj. 

Lill-Skansenteatern
Söndag 28/10 kl. 14.00

!SLÖJDBANG! 2018 
Lördag 20/10 kl. 11.00-16.00

For Emily
Söndag 14/10 kl. 14.00
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Verksamhetsplan för 2018 – verksamhetens arbetsdokument Bilaga 57 b 
 
Nationella, regionala och lokala mål, museilag och stiftelsens stadgar, vision och verksamhetsidé liksom långsiktiga mål ligger till grund för detta dokument.  
I denna inriktning beskrivs specifika utvecklingsområden i verksamheten för år 2018, inte det dagliga uppdraget eller ständiga förbättringsaktiviteter, som däremot beskrivs 
i funktionsområdenas handlingsplaner.  
 
 

Utvecklingsområde Tidplan  Budget (externt, i 

ram, 

ofinansierat) 

Ansvarig (styrning, 

genomförande) 

T1 

Aktivitet: Lekmiljö för barn 

Sponsorfinansierad lekpark med tema skog 
vid sidan av länsmuseet. Tanken är att denna 
lekpark ska ersätta lekrummet inomhus. 

 

2018-2019 ofinansierad Projektledare Bidrag sökts från 
Kulturrådet och 
Boverket. Ska 
söka från 
Arvsfonden mfl. – 
avskrivet och 
flyttad till 
projektplan. Fick 
ej finansiering. 

 

Aktivitet: pedagogisk miljö – 
aktivitetsrum/makerspace 

En pedagogisk miljö/metoder 
(kulturarvsbaserat och digitalt kopplat till våra 
utställningar och program för barn. 

Förstudie, genomförande 

 

Förstudie 2018, 
genomförande 
2019 

Ofinaniserat 
projekt, 
basfinansierad 
förstudie 

Chef Publika 
avdelningen 

Stärkt samverkan 
med Technichus 
för att i 
samverkan 
utarbeta 
aktiviteter. 
Aktivitetsrum i 
museet har 
genomgått 
mindre 
upprustning och 
ska fungera även 
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för digitala 
aktiviteter. 
Planering att fler 
aktiviteter ska 
göras 
tillsammans med 
Technichus mfl 
pågår. 

Aktivitet: TEMA Genus och identitet 
Genomföra temaåret i utställningar, program, 
friluftsmuseum, pedagogisk verksamhet, 
samlingar, digitalt tillgängliggörande.  

 

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Funktionsansvariga Pågår enligt plan, 
alla aktiviteter 
slutförda  

Aktivitet: Digital utveckling av 
fritidsbåtsmuseet 

 

2018 Externfinansierat Projektledare  Pågår enligt 
försenad plan, 
påbörjat, 
projektledare 
tillsatt, liksom 
styr- och 
projektgrupp. 
Projektet pågår 
hela 2019 

Aktivitet: Hållbarhet 

Olika insatser i verksamheten för att se till att 
vi arbetar hållbart (specifika insatser i 
funktionsområdenas handlingsplaner) 

 

2018  Funktionsansvariga, 
teknisk chef 

Inom 
funktionsområdet 
utställningar har 
Arne Jones byggts 
med nästan 
enbart återvunnet 
material.  

Pågår i övrigt, 
dialog med 
regionsfastigheter 
om 
solcellsanläggnin
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gen. Inget besked 
i denna fråga från 
Regionfastigheter 

Aktivitet: Bondgård och djurhållning 2018-2020 ofinansierat projektledare Små steg tas – 
med förbättring 
av befintliga 
miljöer. Dock 
långt kvar. 
Långsiktig plan i 
samtal med 
externa aktörer. 

Tillstånd för fler 
djurarter söks. 
Odling och 
trädgård har varit 
ett större tema 
under 2018, då 
det har varit 
enklare att 
komma igång 
med.  

 

Aktivitet: Aktiv samlingsförvaltning 

Policy utarbetas och förankras i 
verksamheten, konkret aktivitet- och 
åtgärdsplan tas fram 

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Funktionsansvarig 
samlingar, chef 
kulturmiljö och 
samlingar 

Beslutad policy 
och  
verksamheten 
arbetar vidare 
med att ta fram 
riktlinjer inom alla 
områden. 

Insamlingsråd 
bildat. 
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Aktivitet: Samlingarna digitalt tillgängliga på 
webben 

Vi kommer under året att lansera 
länsmuseets samlingar tillgängliga på webben 

 

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Funktionsansvarig 
digital tillgång 

Ny webb lanseras 
i september 2018 
– ja. 

Vårt 
samlingssystem 
uppfyller inte 
kraven på ett 
modernt 
samlingssystem 
och är 
resurskrävande. 
Inför 2019 
planeras översyn 
och ev. byte till 
nytt system. 

Aktivitet: Ett landskapsarkitektoniskt 
program för friluftsmuseet tas fram, 
åtgärdsplan tas fram och beslutas 

2018 Externfinansierat museichef Klar, fortsatta 
prioriteringar ska 
tas fram. 

Aktivitet: Strategisk plattform för 
friluftsmuseet utarbetas  

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Funktionsansvarig 
friluftsmuseet 

Pågår – vissa 
delar kvar, ska till 
styrelsen när 
personalen 
arbetat igenom 
alla delar. 
Kommer att 
återupptas i VP 
2019. 

Aktivitet: En underhållsplan för våra 
kulturhistoriska byggnader tas fram 

 

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Teknisk chef, chef 
kulturmiljö och 
samlingar 

Underhållsplan 
framtagen. De 
flesta 
byggnaderna 
ingår i nuläget 
inte i 
underhållsplanen, 
eftersom de är i 
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extremt dåligt 
skick. Åtgärdsplan 
framtagen. 

Aktivitet: Innehålls- och affärsmässigt 
koncept för affärsverksamheterna 

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Kommunikationsansv
arig, 
funktionsansvarig 
affärsverksamheter 

Grupp för 
affärsutveckling 
har bildats. 

Samordnare för 
event och 
konferens har 
projektanställts. 

Aktivitet: etablera och systematisera vår 
samverkan: museer, ideella parter, näringsliv 

2018-2019 

 

Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Museichef, 
avdelningschefer, 
funktionsansvariga 

Har påbörjat 
kontinuerliga 
träffar med 
museerna i länet 

Har 
samordningsträff
ar och 
utvecklingsprojekt 
som ska fokusera 
på publikarbete 
och 
utställningsarbete
. 

Aktivitet: undersöka affärsmässighet och 
skriva avtal för de evenemang som görs i 
samverkan  

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Kommunikationsansv
arig och 
programansvarig, 
publik chef, 

Pågår, löpande 
arbete 

Aktivitet: Införande av nytt publikt namn, 
grafisk identitet 

 

2018 Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

Kommunikationsansv
arig 

Lanserades 28 
sep, gradvis 
implementering 
av den grafiska 
identiteten även 
under 2019. 
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Aktivitet: Utveckling av administrationen: 

• Ny ekonomisk struktur 
(kostnadsställen, projektredovisning) 

• Nytt ekonomi- och lönesystem 

• Övergång till Office 365 

2018 

 

 

 

Finansierat i 
ordinarie 
verksamhet 

 

 

Administrativ chef Klart – men 
utbildning 
kvarstår, se vp 
2019. 

Office 365 succé i 
verksamheten. 

Aktivitet: utveckla koncept för 
affärsverksamheter 

• Konferenser; lokal + koncept 

• Sälja publika arrangemang 

  

2018  Kommunikationsansv
arig, 
funktionansvarig 
affärsverksamheter 

Delvis klart –
samordnings- och 
utvecklingsgrupp 
har bildats. 
Prioriterat 
område för 2019. 
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Verksamhetsplan projekt 2019 
 
Nationella, regionala och lokala mål, museilag och stiftelsens stadgar, vision och verksamhetsidé liksom långsiktiga mål ligger till grund för detta dokument.  
I denna inriktning beskrivs specifika projekt i verksamheten för år 2018–2019.  
 
 

Projekt under genomförande Tidplan  Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig (styrning, 
genomförande) 

Uppföljning 

Framtidens museum 2017-2018 Region vn: 400 tkr museichef, 
ledningsgruppen 

Slutrapporteras början av 2019 

Arne Jones samling 2016-2019 Region vn 440 tkr Museichef, Kulturmiljö 
och samlingar 

Slutrapporteras början av 2019 

Museinätverk Västernorrland – 
seminarieserie mm. 

2018-2019 RVN: 50 tkr Museichef Rapporteras hösten 2019 

Museicampus Norr (interregionalt 
museisamarbete) 

2018-2020 Kulturrådet: 400 tkr 
per år. 

Interregional styrgrp, 
koordinator 

Löpande rapportering, rapport 
2020. 

Digitalisering av Fritidsbåtsmuseet 2018-2019 Tot 2 milj, RVN: 1 milj Museichef, 
projektledare 

Slutförs under 2019 

Hembygdens digitala kulturarv 2018-2020 Rvn: 50 tkr, RAÄ 200 
tkr 

Museichef, chef 
samlingar, Hemb.förb. 

Projektägare Medelpads hbf. 

I skuggan av Antropocen. Pedagogiskt projekt 
tillsammans med Världskulturmuseerna, 
Miun m fl 

2018-2019 Samv MIUN; SMVK Museichef, chef 
Friluftsmuseet 

Utförs av: Carola Nordbäck, Miun 

Ansökningar insända Tidplan  Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig (styrning, 
genomförande) 

Uppföljning 

Spjutegården – ombyggnad och renovering Q1-Q3 Boverket: 3 milj. museichefen Beslut februari 2019 

Projekt under planering Tidplan  Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Älvdalen/ådalen – Nämforsen/hällbilder och 
hällkonst/sten- och bronsålder. Styresholm 
ingår. Övergripande: Landhöjningen – 
världsarv. 

Q1-Q4  Museichef, chef 
Friluftsmuseet 

Nuläge: vi ser vad resultatet blir 
från förstudien från HK-
Destination. 
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Trolldomsprocesser – kunskapskartläggning 
av vad som gjorts, vad som behöver göras, 
kopplingen till samtiden, fysisk gestaltning. 
Samarbete förhoppningsvis med Vardö, 
Tromsö, Skottland etc.  

2019- Söks: Creative Europé 
ev Kulturrådet 

Chef Publika 
avdelningen + chef 
friluftsmuseet 

Söks Q1 

Sydsamiska kulturmiljöer  2019 Länsstyrelsen 
Jämtland och VN. 

 chef kulturmiljö, 
arkeologerna 

Söks Q1 

Älvdalen/ådalen – Nämforsen/hällbilder och 
hällkonst/sten- och bronsålder. Styresholm 
och Nämforsen ingår – övergripande tänk: 
Landhöjningen – världsarv. 

Q1-Q4 Nuläge: vi ser vad 
resultatet blir från 
förstudien från HK-
Destination. 

Museichef, chef 
Friluftsmuseet 

 

Living Past – Sounding Future: 
residenceprojekt med två konstnärer, 
länsmuseets samlingar, utställning och 
pedagogik 

Söks i fab-mars Ca 1,5 milj söks från 
Kulturbryggan 
(Konstrådet) 

Chefer utställningar 
och samlingar 

 

Myckelgensjö: Agrarhistoria och självhushåll 2019  Chef Friluftsmuseet Avvaktar resultatet från 
förstudien från HK-Dest. och från 
Regionens Torsåker-projekt. 

Berättelser om Tallnäs (Timrå kommun) 2019 Kulturrådet  Chef samlingar, 
kulturchef Timrå kn 

 

Kramfors industrihistoria - utställning   Chef utställningar, 
Samarbete med K:fors 
kn 

 

Destination Kvarken - besöksnäringsprojekt 2019  Destination HK 
koordinerar 

 

Tidigt kristnande – forskning om det tidiga 
kristnandet i Norrland 

2019 Stiftet + Interreg Chef Samlingar och 
Kulturmiljö, OG 

Jamtli, länsstyrelsen, Fjällmuseet, 
ev tillsammans med MIUN 

Länets äldsta kvinna – Lagmansören, Indals 
socken, ekonomiskt – socialt sammanhang.  
Skapa en kulturhistorisk gestaltning, 
berättelse 

2019 ? Samarbete, förarbete 
OG. 
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KONTAKT
Annso Grahn 
073-024 20 51 
annso.grahn@vnmuseum.se

Anna Zetterlund 
070-557 36 86 
anna.zetterlund@vnmuseum.se
Mer info på Facebook: Hemslöjds-
konsulenterna i Västernorrland. 

ÖPPEN SLÖJDVERKSTAD
kl 18–20.30
Täljkväll i Slöjdverkstan
torsdagar 6/12, 17/1 och 14/2. 
Boderikvällar i Slöjdverstan 
torsdagar 24/1 och 21/2 
Vi träffas för att slöjda, utbyta inspi-
ration och idéer slöjdare emellan. 
Ta med ditt material och påbörjade 
arbete eller börja ett nytt när du 
kommer. Ingen kurs, ingen anmä-
lan, ingen kostnad. Enkelt fika. 

Så förbereder du ett lyckat 
sömnadsprojekt
Lördag 23/2 kl 10.00–15.00
Föreläsning/Workshop med 
Eva Karlsson från Teda Art Project, 
en kulturverkstad som håller kurser 
inom sömnad, mönster, design och 
återbruk. 

Slöjdhandledarutbildning 
Lördag 9/2–söndag 10/2
Utbildning för att handleda barn 
och unga i slöjd. Halvdistans med 
sex utbildningsdagar förlagda på 
Västernorrlands museum. 
Start 9–10/2, följande träffar 17–18/8, 
23–24/11. Mer information finns på 
hemslöjdskonsulenternas hemsida: 
vnmuseum.se/hemslojdskon-
sulenterna/kurser/ under fliken 
slöjdhandledarutbildning.

UTSTÄLLNINGAR

Textilt arv – då, nu, sen?
I en del av rummet visas föremål 
av kvinnor som använt textilt 
skapande som en del i sin livs-
strategi. Det handlar om entre-
prenören och damastväverskan 
Emma Wiberg, formgivaren och 
stickerskan Märta Stina Abrahams-
dotter, samt återbrukets mästare 
Brita Kajsa Karlsdotter, Anundsjö-
sömmens upphovskvinna. I den 
andra delen av rummet presen-
teras olika personer eller teman 
kopplade till textilt arv. 

Alfhild Agrell – ständig rebell
6 september – 10 februari 2019
Utställningen fokuserar på Alfhild 
Agrells konstnärliga gärning. 
Hon var en av 1800-talets stora 
författare och dramatiker, född 
i Härnösand. Under en period 
spelades hennes dramer oftare 
än Strindbergs på Dramaten i 
Stockholm. Agrell skrev familje-
dramer ur kvinnans perspektiv 
och humoristiska noveller. Hon var 
samhällskritisk och en engagerad 
kvinnokämpe. Möt hennes konst-
närskap och tidens anda i texter, 
bilder och föremål, med kopplingar 
till samtida personer och förfat-
tare. Utställningen har vuxit fram 
i ett nära samarbete med Alfhild 
Agrell-sällskapet.

Prins Pompom
I lekrummet gestaltas Alfhild 
Agrells barnbok Prins Pompom, 
med bilder av Elsa Beskow i en 
litterär lekutställning. Prins 
Pompoms slott och berättelse 
levandegörs för barn och vuxna. 

Allmogevapen
Bössor och andra jaktvapen ur 
museets samlingar.

Miniutställning Länsmuseet 
Västernorrlands historia
En liten utställning om länsmuseets 
och friluftsmuseets långa historia.

SLÖJD

Möten mellan älvarna
Från en tid som kallades förhisto-
rien, länets äldsta historia. Längs 
länets vattendrag levde och färda-
des människor för många tusen 
år sedan. Föremålen de lämnat 
efter sig berättar om livet på sten-, 
brons- och järnåldern.

Syn för sägen
Möt häxor, upproriska bönder 
och onda makter. Genom sagor 
och sägner får du veta mer om 
personer och händelser under 
medeltiden och fram till slutet 
av 1600-talet.

Moderna tider
Utställningen handlar om 1700-, 
1800- och 1900-talets historia i 
Västernorrland. Om en ny tid, ny 
teknik och nya drömmar. Utifrån 
brev, föremål och bilder berättar 
vi om några olika människor och 
deras drömmar om ett bättre liv 
för sig själva och sina barn.

Konstinjektion II 
– med andra glasögon
4 oktober – 13 januari 2019
Ur Region Västernorrlands konst-
samling, med över 30 000 verk, 
har utställningen "Konstinjektion II- 
med andra glasögon" tillkommit.
I utställningen lyfts olika frågeställ-
ningar kring offentliga konstinköp. 
Hur speglas strömningar som råder 
i konstvärlden? Märks mångfald, 
HBTQ-rörelsen eller #Metoo i 
samlandet? I utställningen visas ett 
trettiotal olika konstnärskap; 
Cecilia Hultman, Atti Johansson, 
Sandra Mozard, Lizzie Olsson Arle, 
Birgit Ståhl Nyberg, Lisa W Carls-
son, Eva Zetterwall med flera. 

Couture och trasmattor
22 november – 17 mars 2019
En utställning med unika plagg 
som donerats av Marianne Ördell 
till Västernorrlands museum. Hon 
levde 1930-2007 och bodde en stor 
del av sitt liv i Härnösand. Titeln 
syftar på den bredd som fanns i 
Marianne Ördells kunskaper. Från 
den tid då hon som ung sömmer-
ska sydde till personer i svenska 
kungahuset, till ett stort intresse 
för slöjd och hantverk och egen-
designade trasmattor. I utställning-
en visas hennes privata plagg från 
främst 1950-70-talet. Utställningen 
är ett led i att visa delar av museets 
textila samling. Vi vill visa hur 
kunskapen om kvalitetsplagg kan 
vara en väg till en miljömedveten 
konsumtion. 

Couture och trasmattor
22/11 – 17/3 2019

Tomtar på Murberget 
2 december–13 januari
Den här utställningen tar dig runt 
friluftsmuseet och tillbaka i tiden. 
Då var tomten inte en rödklädd 
gubbe som kom med paket på 
julaftonskvällen. I stället får du 
här berättelsen om den mystiska 
gårdstomten. Kom och titta genom 
fönstren. Öppet dygnet runt.
Gå runt själv, eller följ med på en 
tomtevandring. Det finns text samt 
QR-kod där man kan lyssna på den 
inlästa texten vid varje gestaltat 
fönster. 

Från rot till barr 
28 februari–19 maj 2019
Gran är vårt vanligaste och 
nationalekonomiskt viktigaste 
trädslag, men används idag nästan 
enbart som byggnadsvirke och 
massaved. I utställningen utforskas 
granens potential ur kulturarvs-, 
hållbarhets- och näringsperspektiv.

Alfhild Agrell – ständig rebell
6/9 – 10/2 2019

Konstinjektion II 
– med andra glasögon
4/10 – 13/1 2019

Från rot till barr 
28/2–19/5 2019

Tomtar på Murberget 
2/12–13/1 2019

KULTURHISTORISKA 
BASUTSTÄLLNINGAR

Tjugofem  utställare tänjer på 
granens gränser i möbler, slöjd, 
livsmedel och produkter av viskos. 
Produktion: Hemslöjden Kronoberg 
och Knut Östgård.
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Ny hemsida! 
www.vnmuseum.se
Titta in för det kan tillkomma 
programpunkter.

INVIGNING
Tomtar på Murberget
Söndag 2/12 kl 15.00
Årets utställning med tomtar i 
friluftsmuseets hus och gårdar 
öppnar. Följ med på tomtevandring 
varje söndag 2/12–30/12 kl 15.00. 
Även juldagen. 
Samling i entréhallen.

Invigning: Garn-granen
Söndag 2/12 kl 14.30
Gemenskapsprojektet ”Garngranen” 

presenterar den färdiga granen.
Samarr. Kultur-Rycket, ABF och 
Härnösands kommun

Jul’a står på
Torsdag 6/12 kl 19.00
FriLir - Kapellsbergs folkmusik-
elever - bjuder in till en svängig och 
stämningsfull konsert med folkliga 
arrangemang.
Samarr. Härnösands Folkhögskola

Luciakväll
Torsdag 13/12 kl 18.30–20.00    
Musiklinjen Kapellsbergs instrumen-
talister, sångare och folkmusiker 
fyller museet med Lucia, jul- och 
adventsmusik.
Samarr. Härnösands Folkhögskola

Julmarknad på Murberget
Söndag 16/12 kl 12.00–15.00  
Traditionell julmarknad med 
hantverk, slöjd och matvaror. 
Julfirande genom tiderna i gårdarna 
på friluftsmuseet. Julsånger med 
Härnösands Ungdomskör, ponny-
ridning och mycket annat. 
Välkommen till en av Sveriges 
mysigaste julmarknader!

Tomteskoj
Söndag 16/12 kl 12.30 
och kl 14.30
Kultur-Ryckets julshow och 
insamling till Musikhjälpen 
”Alla har rätt att funka olika”.
Samarr. Kultur-Rycket och ABF

Alfhild Agrell om vintern 
och julen 
Söndag 16/12 kl 13.00–14.30
Högläsning i utställningen av tre 
berättelser ur Agrells författarskap.
Samarr. Alfhild Agrell-sällskapet och 
Vuxenskolan

Julverkstad Fritidsbåtsmuseet
Fredag 21/12 kl 11.00–14.00
Här har du en chans att göra 
sista-minuten-julklappar med 
inspiration från båtlivet.
Plats: Fritidsbåtsmuseet på 
Fiskaregatan

DECEMBER

JANUARI

Forntid – Klimat, landhöjning 
och bosättning
Torsdag 10/1 kl 18.00
Utställningsproducent Margareta 
Bergvall visar basutställningen 
"Möten mellan älvarna". 40 min. 

Konsert med Hillevi-ensemblen
Torsdag 10/1 kl 19.00
I denna musik- och berättarföreställ-
ning får publiken följa Hillevi Öberg 
på hennes resa i musikens tjänst. 
Från bondehemmet i Borgsjö och 
vidare ut i världen med fiolen och 
musiken som ledstjärna. Hennes 
historia och egna polskor varvas 
med Emma Ahlberg Eks nyskrivna 

musik, allting framfört och berättat 
av Hilleviensemblen. Entré 180 kr. 
(medl. Musiksällskapet 150 kr)
Samarr. Härnösands Musiksällskap, 
Härnösands Folkhögskola

Grattis på 170-årsdagen, 
Alfhild Agrell! 
Söndag 13/1 kl 18.00
Lansering av böckerna "Noveller" 
och "Räddad" som ges ut av Atrium 
Förlag. 
Samarr. Alfhild Agrell-sällskapet

Medeltid, stormaktstid och 
trolldomsprocesser
Torsdag 17/1 kl 18.00
Museipedagog Maria Nordlund 
visar basutställningen 
"Syn för Sägen". 40 min. 

Moderna tider–merkantilism, 
nödår och sågverkssamhälle
Torsdag 24/1 kl 18.00
Utställningsproducent Mona 
Nilsson visar basutställningen 
"Moderna tider". 40 min. 

"Författarkollegor och 
feminister"
Lördag 26/1 kl 14.00–15.30
Claudia Lindén, docent i litteratur-
vetenskap, Södertörns högskola, 
föreläser om de kvinnliga drama-
tikerna och 1880-talets könspolitis-
ka diskussion. Entré 80 kr, 50 kr 
för medlemmar i Agrell-sällskapet.
Samarr. Alfhild Agrell-sällskapet och 
Vuxenskolan

Prylhysteri under 1800-talet
Torsdag 31/1 kl 18.30
Temavisning med konstvetare Elin 
Timmerholm i utställningen "Alfhild 
Agrell–ständig rebell".

Konsert med Hilleviensemblen
Torsdag 10/1 kl 19.00

Mjandasj- Renarnas rådare
Söndag 3/2 kl 14.00–16.00

Jul’a står på
Torsdag 6/12 kl 19.00

Tomtevandring varje 
söndag 2/12–30/12 
samt Juldagen 25/12. 
kl 15.00  
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Regnbågsfrukost 
Lördag 2/2 kl 10.00–11.00
Frukost och visning i utställningen 
”Alfhild Agrell – ständig rebell”
Föranmälan senast 31/1 till museets 
reception. Frukostavgift 60 kr.
Samarr: Föreningen Regnbågsfrukost 
Härnösand 

Mjandasj- Renarnas rådare
Söndag 3/2 kl 14.00–16.00
Samiska nationaldagen (egentligen 
6 februari) firas på museet med 
filmen ”Mjandasj- Renarnas råda-
re”, av BjörnOla Lind och Torkel 
Lundberg visas kl 14.00.
Skriften ”Skogssamer” av Christer 
Westerdahl släpps. BjörnOla 
presenterar filmen.
Samarr. Orrestaare Saemien Sibrie 
–Örnsköldsviks sameförening

”Ett sår ska vara bra stort om 
det inte täckes af ett sidentyg”
Torsdag 7/2 kl 18.30–19.10
Annelie Bränström-Öhman, 
professor i litteraturvetenskap, 
Umeå universitet, föreläser om 
korsettkrig och klänningslycka 

i Alfhild Agrells författarskap.
Entré 80 kr. 50 kr för medlemmar 
i Agrell-sällskapet.
Samarr. Alfhild Agrell-sällskapet

Alla Hjärtans Pyssel
Lördag 9/2 kl 12.00–15.00
Gör en blomma av silkespapper 
till den du älskar. Med museets 
pedagoger Maria Nordlund och 
Sara Öhman.

Asmara: Eritreas huvudstad 
och världsarv
Lördag 9/2 kl 14.00
Asmara blev utsett till Världsarv 
2017. Det som enligt UNESCO gör 
staden unik är dess arkitektur från 
1800-talet och det tidiga 1900-talet. 
En modernistisk stil präglad av 
åren under italiensk kolonialstyre. 
Staden går ibland under smeknam-
net ”lilla Rom”. Arkeolog Medhanie 
Alemayo föreläser om sitt arbete 
med nomineringsprocessen. 

Kärleksmagi och folktro

Torsdag 14/2 kl 18.30
Hur en fångar en hjärtevän 
och behåller den. Med museets 
pedagoger Maria Nordlund 
och Sara Öhman.

Musik på Museet
Torsdag 14/2 kl 18.30
Elevkonsert med Härnösands 
Musik- och Kulturskola.                                

Kulturschlaget
Lördag 16/2 hela dagen
Tävling i musik, bild och form.
Samarr. Kultur-Rycket och ABF

Hembygdskonferens
Söndag 17/2 kl 9.00–15.00
Föranmälan. Alla är välkomna.
Samarr. Medelpads och Ångerman-
lands hembygdsförbund

Visning, Couture och 
trasmattor
Torsdag 21/2 kl 18.30
Om kvalitet, hållbarhet och 
återbruk med utställningsproducent 
Mona Nilsson.

Så förbereder du ett lyckat 
sömnadsprojekt
Lördag 23/2 kl 10.00–15.00
Föreläsning/Workshop med 
Eva Karlsson från Teda Art Project, 
en kulturverkstad som håller kurser 
inom sömnad, mönster, design och 
återbruk. I workshopen lär du dig 
att ta mått och anpassa ett sömnads
mönster efter din kropp.
Begränsat antal platser. 
Anmälan på museets hemsida.  
Pris: 180 kr (150 kr för medlemmar 
i Svensk Form)
Samarr. Svensk Form i Västernorr-
land och Länshemslöjdskonsulen-
terna

INVIGNING
Från rot till barr
Torsdag 28/2 kl 18.30
Tjugofem utställare tänjer på 
granens gränser i möbler, slöjd, 
livsmedel och produkter av viskos. 
Produktion: Hemslöjden Kronoberg 
och Knut Östgård

Filmstudio Murberget 
sista torsdagen i månaden 
kl 17.30
Introduktion och eftersnack. 
Från 15 år. Fri entré.
Medlemskort och platsbiljett hämtas 
i museets reception 0611-88600. 
Filmfika 30 kr.
Samarr. Härnösands Folkhögskola 
med stöd av Film i Västernorrland.
Plats: Hörsalen

PROGRAM
27/12 Nightmare before 
Christmas 
av Henry Selick (USA 1993).
31/1 I andras ögon av Agnès Jaoui 
(Frankrike 2000).

Nytt tema för vårens filmer: 
”Älskade familj, hatade familj”.

28/2 The Royal Tenenbaums 
av Wes Anderson (USA 2001).
28/3 La stanza del figlio 
/ Ett rum i våra hjärtan 
av Nanni Moretti (Italien 2001) 
25/4 Festen av Thomas Vinterberg 
(Danmark 1998) 
30/5 C.R.A.Z.Y. av Jean-Marc Vallée 
(Kanada 2005) 

Filmvisning för jullovslediga barn 
och ungdomar i museets hörsal.
Platsbiljett hämtas i museets 
reception.
26/12 kl 14.00 Nicke Nyfiken 
- En apkul jul (USA 2006) 55 min.
27/12 kl. 14.00 Trollvinter 
i Mumindalen (Finland 2017) 
80 min.
27/12 kl 17.30 Nightmare Before 
Christmas (USA 1993) 76 min, tex-
tad. Ingår i Filmstudio Murberget.
28/12 kl 14.00 Familjen Jul i 
Tomteland (Danmark 2016) 88 min.  
2/1 kl 14.00 Kubo och de två 
strängarna (USA 2016) 101 min.
3/1 kl 14.00 Agatha – granndetek-
tiven (Danmark 2017) 77 min.  
3/1 kl 17.30 Sagan om prinses-
san Kaguya ( Japan 2013) 137 min, 
textad.          
4/1 kl 14.00 Paddington 
(Storbritannien 2014) 95 min.

FEBRUARI

KVÄLLSÖPPET

SAGOR

BUTIK OCH KAFÉ

FILMSTUDIO BERÄTTARKAFÉER

Berättarkaféer rörande 
gammtid, samtid och framtid
Alla torsdagar 6/12-28/2 
kl 16.00–17.00. 
Västernorrlands museum och 
Ångermanlands hembygdsförbund 
erbjuder nyanlända och asylsökan-
de berättarträffar om lokalhistoria i 
museets kafé. Barn är välkomna.
Med Medhanie Alemayo.

Alla lördagar kl 13.00–13.30
Prins Pompom och andra 
klassiska sagor. Sagostund på lätt 
svenska och tigrinja i lekrummet.
Plats: Lekrummet  

Kvällsöppet torsdagar 
till kl 20.00
Passa på att titta på våra 
utställningar i lugn och ro!

I museets butik finns annorlunda 
presenter för alla åldrar. Vi säljer 
regionalt hantverk av god kvalitet, 
produkter där gammal teknik möter 
modern formgivning. I kaféet lagas 
allt från grunden med ekologiska 
råvaror och en stor portion kärlek. 
På menyn hittar du dagens soppa, 
smörgåsar, hembakat kaffebröd, 
kalla och varma drycker. 
Fairtrade kaffe.

Fri entré   www.vnmuseum.se
Härnösand. Öppet alla dagar kl 11-17
Kvällsöppet torsdagar till kl 20
Stängt julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen
Butik & kafé, tfn 0611-886 00

JULLOVSBIO

TOMTEVANDRING

Följ med på tomtevandring 
varje söndag 2/12–30/12 
kl 15.00  
Samt Juldagen 25/12.          
Samling vid museets entré. 
Vandringen sker utomhus.

VINTERÖPPET PÅ
FRITIDSBÅTSMUSEET
I december kan du varje tisdag 
ta del av båtlivet och den 
maritima historien på Fritids-
båtsmuseet.
Öppet tisdagar kl 12-19 
(stängt juldagen). 
I januari och februari öppnar vi 
för bokade grupper. För bokning 
ring projektledare: 
Caroline Persson 072-2168341

 P

BIRGITTAMUSEET
Birgittamuseet är ett medicin-
historiskt museum i Härnösand. 
Museet kan visas för grupper om 
max 10 personer. För att boka en 
visning kontaktar Västernorrlands 
Museum, 0611-886 00 eller via mail 
receptionen@vnmuseum.se
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Regionalt uppdragsavtal Länsmuseet Västernorrland 2019-
2022 
 
Inledning 
Stiftelsen Murberget, Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 med uppdrag att förvalta 
stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla dem öppna för allmänheten. 
Region Västernorrland och Härnösands kommun är museets stiftelsebildare. Region 
Västernorrland svarar för 70 % av grundfinansieringen och Härnösands kommun för 30 %. 
Stiftelsen ska i första hand verka inom länet och främja kulturmiljövård och museal 
verksamhet samt förmedla kunskap till en så bred allmänhet som möjligt. Länsmuseet äger 
och förvaltar friluftsmuseet på Murberget med ett 70-tal byggnader, Gammelgården i 
Myckelgensjö med ett 20-tal byggnader i ursprungligt läge, Ulvö gamla kapell från 1600-talet 
samt en luffarstuga i Skulnäs, samtliga i Ångermanland.  
 
Härnösands kommun och Region Västernorrland lämnar följande uppdrag till Länsmuseet 
Västernorrland för verksamhetsåren 2019–2022. Uppdragsavtalet åtföljs av årsavtal gällande 
årligt anslag från vardera Härnösands kommun och Region Västernorrland. Årsavtalen 
reglerar således årlig ersättning från respektive stiftelsebildare till stiftelsen. 
 
Utgångspunkter 
Stiftarna ser Länsmuseet Västernorrland som en tillgång och resurs för regionen med en stor 
utvecklingspotential och önskar att stiftelsen ska bidra till regionens utveckling genom att 
vara en nationell förebild där länsmuseet strävar efter hållbar utveckling i enlighet med 
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, och genom att främja ett levande kulturarv 
som bevaras, används och utvecklas. 
 
Styrande för verksamheten är stiftelseurkund, de nationella kulturpolitiska målen enligt 
förordning 2010:2012, Museilagen (2017:563), FN:s konvention om barnets rättigheter, 
Kulturmiljölagen (1988:950), Regionala utvecklingsstrategin, Regional kulturplan 2019–
2022, Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020, Härnösands kommuns 
kulturplan 2014-2019.  
 
Länsmuseet Västernorrland ska arbeta i linje med stiftelsebildarnas gällande riktlinjer för 
anslagsgivning. 
 
Länsmuseet Västernorrland ska uppfylla de villkor från Statens kulturråd som följer med 
statsbidraget till regional kulturverksamhet. 
 
Uppdragsavtalet ligger till grund för länsmuseets målprogram och avtalet anger 
kulturpolitiska prioriteringar och utvecklingsområden som preciseras i följande övergripande 
inriktningsmål under planperioden. 
 
Inriktningsmål 
Inom ramen för stiftelsens ändamål ska stiftelsen särskilt arbeta för att uppnå nedanstående 
konkreta mål. I sammanställningen av de konkreta målen har museets ansvar för att göra 
kulturarvet angeläget särskilt lyfts. Kulturarvet som resurs för hållbar, regional utveckling är 
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avgörande, och det är viktigt att museet utifrån sitt kulturarvsuppdrag är en aktiv och 
oberoende arena för samtidsfrågor. 
 
 
Främjandemål 

i. Stiftelsen ska främja kulturarvet som kunskapskälla och stärka människors 
historiska och kulturella medvetenhet genom att verka för att fler berättelser 
främjas samt att länets stora variation av kulturmiljöer uppmärksammas och 
vårdas 

ii. Stiftelsen ska synliggöra nationella minoriteters och ursprungsbefolknings 
historiska närvaro och deras språk och kulturer ska synliggöras i egenskap av 
det egna kulturarvet och som en del av det gemensamma kulturarvet och en del 
av berättelsen om Sverige 

iii. Stiftelsens hemslöjdskonsulenter ska aktivt arbeta med främjandet av hemslöjd 
och hemslöjdsverksamhet i länet 

iv. Stiftelsen ska främja länets maritima kulturarv 
 

Utvecklingsmål 
i. Stiftelsen ska sträva efter bred representation av besökare och invånare genom 

aktivt arbete med normkritik samt med fokus på målgruppen barn och unga 
ii. Stiftelsen ska utveckla samverkan med besöksnäring och andra aktörer inom 

närings- och föreningsliv för att tillsammans bidra till ett attraktivt län och 
levande landsbygd 

iii. Stiftelsen ska i rollen som aktör som ett av länets mest besökta turistmål, 
utveckla denna och uppmana alla samhällssektorer till ökat ansvar för 
kulturarv och kulturmiljö.  

iv. Stiftelsen ska utveckla museet och länet som besöksmål, lyfta innovativa och 
kreativa satsningar samt digitalisering ur samtliga utgångspunkter 

v. Stiftelsen ska öka graden av extern finansiering gällande affärsverksamhet och 
utvecklingsprojekt  
 

Förmedlingsmål 
i. Stiftelsen ska föra och främja kulturarvsarbete baserat på vetenskaplighet och 

kunskap av hög kvalitet 
ii. Stiftelsen ska bidra till ökad folkhälsa med hjälp av ökad kunskap och 

integrering, genom att museet och dess arbete finns tillgängligt och synligt i 
hela länet 

iii. Stiftelsen ska sträva efter ökad delaktighet och inflytande från samtliga 
målgrupper och med hjälp av allsidighet och öppenhet skapa förståelse för och 
möjligheten att påverka historien som berättas i museet 

iv. Stiftelsens publika verksamhet ska vara tillgänglig och anpassad till 
användarnas olika förutsättningar 

v. Stiftelsen ska skapa möjligheter för framtidens kulturarv och kommande 
generationers lärande genom att ha en roll i samtidsdebatten samt göra museet 
till en aktiv och oberoende arena och verka som en kanal för demokrati 
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Kunskapsuppbyggnad 
i. Stiftelsen ska bidra till forskning och kunskapsuppbyggnad och verka som 

ett komplement till utbildning med hjälp av hög kompetens och 
professionalitet 

ii. Stiftelsen ska samverka med högskolor, universitet och andra museer för en 
mångsidig forskning och ett dynamiskt kulturarv 

 
Ersättning för uppdraget  

Principen för ersättning ska vara att nuvarande anslagsfinansiering av den löpande driften ska 
räcka samt säkerställa att de i uppdragsavtalet ställda inriktningsmålen eftersträvas. Ökade 
driftkostnader till följd av investeringar ska finansieras genom ökade intäkter eller minskade 
driftskostnader. Styrelsen för stiftelsen ska verka för att länsmuseet utvecklar andra 
finansieringsmöjligheter utöver de anslag som följer med årsavtalen.  

Ersättning för uppdraget regleras i separata årsavtal mellan regionen respektive kommunen 
och stiftelsen. Ersättningen utbetalas till stiftelsen enligt gällande riktlinjer för anslags- och 
bidragsgivning inom regionen respektive kommunen. Ersättningen från regionen respektive 
kommunen omräknas årligen i enlighet med respektive fullmäktiges direktiv.  

 
Återrapportering och dialog 

Stiftelsen ska utan dröjsmål eller påminnelse lämna följande information till stiftelsebildarna: 
 Kallelser 
 Justerade styrelseprotokoll inklusive bilagor 
 Delårsbokslut med resultat- och balansrapport, årsprognos samt information om 

viktiga händelser, mål och måluppfyllelse senast 20 maj och 20 september.   
 Årsbokslut med resultat- och balansrapport, verksamhetsberättelse samt 

revisionsberättelse och granskningsrapport senast 15 februari efter kalenderårets 
utgång. 

 Nyhetsbrev och övriga publikationer 
Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att den förs en dialog om eventuella 
svårigheter att uppfylla de mål som klargjorts och diskussioner bör då påbörjas om huruvida 
handlingsplaner bör upprättas för att klara måluppfyllelse.  
 

Uppföljning av kvalitet redovisas enligt den statliga uppföljningen av vissa statsbidrag inom 
kultursamverkansmodellen enligt Kulturrådets reviderade riktlinjer från 2018. 

Planeringsdialoger mellan region, kommun och stiftelsen sker vår och höst genom 
uppföljnings- och planeringsdialoger med politisk- och tjänstemannarepresentation, samt 
genom tjänstemannadialoger vår och höst. Dialogerna rör uppföljning av verksamhet och 
ekonomi respektive dialog om kommande års budget och årsavtal. 
 
Stiftelsen återrapporterar till Regionstyrelsen och Kommunstyrelsen under våren för 
föregående års verksamhetsår.  
 
 
 

50



Uppdragsavtal Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2019-2022 upprättad av stiftarna. 
Beslutad av Regionfullmäktige den 2018 -xx-xx, Kommunfullmäktige 2018-xx-xx 
 

4(4) 
 

Period  
Uppdragsavtalet gäller under perioden 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022. 
Eventuell uppsägning ska ske skriftligt senast 12 månader före periodens utgång. Om 
uppsägning uteblir förlängs uppdragsavtalet med ett år i sänder dock högst i tre år. 
 
 
 
 
 
 
Härnösand den 2018- 
För Region Västernorrland 
 
 
 
………………………………………                  ……………………………………… 
Namn                Namn 
 
Härnösand den 2018- 
För Härnösands kommun 
 
 
 
………………………………………                  ……………………………………… 
Namn                Namn 
 
Härnösand den 2018- 
För Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
 
 
 
………………………………………                  ……………………………………… 
Namn                Namn 
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DELEGATIONSÄRENDEN 
 
Anställningar 180911-181204       Bilaga  
 

Namn Befattning Avdelning Fr om  T o m  Anm 
Tillsvidareanställningar 
 

     

Louise Sterner Museivärd Publika 190101  50% 
      
      
      
Visstidsanställningar 
 

     

Elin Timmerholm 
 

Webbredaktör/projektledare Publika 180916 181231 Allmän visstidsanställning 

Elisabeth Nilsson Receptionist Publika 180913 181231 Intermittent allmän 
visstidsanställning 

Saleem Alaya Assistent Stab 181009 191008 Allmän 
visstidsanställning/extratjänst 

Salim Jabili Assistent Tekniska 181009 191008 Allmän 
visstidsanställning/extratjänst 

Abraham Ghirmay Assistent Tekniska 181009 191008 Allmän 
visstidsanställning/extratjänst 

Semhar Bereket Kafévärd Publika 181009 191008 Allmän 
visstidsanställning/extratjänst 

Ida Lundberg Arkeolog Samlingar och 
kulturmiljö 

180910- 181031 Allmän visstidsanställning 

Tord Pettersson 
 

Museitekniker Friluftsmuseum 181008 181016 Allmän visstidsanställning 

Malin Rydmark 
 

Administrativ chef Stab 181015 200414 Allmän visstidsanställning 
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Pernilla Hembjer Arkeolog Samlingar och 
kulturmiljö 

181101 181207 Allmän visstidsanställning 

Madeleine Nilsson Arkeolog Samlingar och 
kulturmiljö 

181101 181214 Allmän visstidsanställning 

Elin Timmerholm 
 

Webbredaktör Ledning 190101 191231 Allmän visstidsanställning 
50% 

Elin Timmerholm 
 

Projektledare Publika 190101 190331 Allmän visstidsanställning 
50% 

Louise Sterner 
 

Eventsamordnare Ledning 181101 191031 Allmän visstidsanställning 
50% 

Salwa Masud Khamis 
 

Kafévärd Publika 190101 191231 Allmän 
visstidsanställning/extratjänst 

Hiwet Tesfamaryam Kafévärd Publika 190101 191231 Allmän 
visstidsanställning/extratjänst 

Asefaw Weldekiros 
 

Kafévärd Publika 190101 190630 Intermittent allmän 
visstidsanställning 

Elisabeth Nilsson 
 

Receptionist Publika 190101 190630 Intermittent allmän 
visstidsanställning 
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Förslag på Avyttring av Trampmangeln vid 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 

Inventarienummer: 72 

 

Bakgrund 

 
Trampmangeln flyttades till museet 1938 och fick inventarienummer 72 i huvudliggaren för byggnader 
på friluftsmuseet. Mangeln har stått på Sundvallska tomten, Norra Kyrkogatan 10 i Härnösand och var 
använt även i början av 1900-talet. Byggnaden var en gåva av bankdirektören Hugo Huldt och 
landskanslist G. Olsson i Härnösand. 

Trampmangel fick ett nytt spåntak 1959 och grundförstärkning var upprättad samt målning 1983. 

Museets trampmangel har som byggnad en traditionell utformning från 1700 och 1800- talen. 
Tramphjulet har antika förebilder. Den enda bevarade trampmangeln i Sverige finns i Sundsvall på 
Norra berget. Det finns sedan bara ytterligare två tramphjul kvar i Stockholm, i Storkyrkan och på 
Skeppsholmen, samt en rekonstruktion som finns på Ludvika gruvmuseum. 

Se bilagor för mer text om Trampmangeln. 

Frågan om trampmangels dåliga skick aktualiserades 2015 då man uttalade sig om att plocka ner 
byggnaden för att bygga upp den på en annan plats. Diskussionerna som fördes då handlade om att 
delvis rekonstruera byggnaden.  

Motiveringen att bevara byggnaden beror på dess ovanliga konstruktion, dess förindustriella 
kulturhistoria och att den är unik i Sverige. Nedplockandet genomfördes inte då, eftersom planerna på 
uppbyggnad av en ny trampmangel inte, av flera skäl, sågs som möjliga att genomföra. Nu har 
byggnadens skick försämrats ytterligare, och museet kan inte länge till garantera säkerheten för 
besökarna och personalen. 

Förslag till åtgärd 
 

Kommunens beslut om tillstånd för rivning av Trampmangeln (2016) är fortfarande giltigt, så 

stiftelsen behöver inte söka nytt tillstånd.  

Ledningen har hanterat ärendet utifrån utifrån det unika objektets förutsättningar och kunskap om 

hur samlingarna vuxit fram. Slutsatsen är att byggnaden är i så dåligt skick att den måste rivas. Ett 

tillstånd från kommun och region för avyttringen måste inhämtas, då det handlar om omfattande 

ombyggnad av fastighet.  

Många byggnader på friluftsmuseet är i mycket dåligt skick, och ledningen vid museet ser inte att det 

är möjligt att prioritera Trampmangeln för återuppbyggnad. Det finns andra byggnader, som 

dessutom används i verksamheten som behöver prioriteras att åtgärdas under det kommande året, för 

att inte drabbas av samma öde som Trampmangeln. Läget för konstruktionen försämrades radikalt 

under den snörika vintern 2017-18. Nödåtgärder i form av ytterligare strävor invändigt gjordes i ett 

försök att säkra byggnaden. Trots åtgärderna kvarstår rasrisken för byggnaden om lika stora mängder 

snö nedfaller igen. 
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Verksamheten förordar därför ett snabbt beslut gällande rivning, för att säkerställa säkerheten för 
tredje person. Trampmangelns placering är inte bra, då marken är instabil och markberedning saknas.  
 

Här presenteras två förslag: 

1) Det som föreslås är gallring med metoden destruktion (enligt Samlingspolicy, fastställd av 

styrelsen 2018).  

2) Förslaget är att vid nedplockning se om det är möjligt att behålla själva tramphjulets 

maskineri, eftersom det är unikt. Om hjulets skick och personalens säkerhet tillåter, ska det 

vid rivningen försöka sparas. Detta alternativ kräver ett särskilt och omgående ekonomiskt 

bidrag från stiftelsebildarna om 300 tkr för arbetsinsats vid nedplockning och 

omhändertagande av tramphjul. 

Beslut avseende 1 eller 2 behöver fattas omgående och senast i slutet av januari, pga säkerhetsrisken. 

Fortsatt process 
 

1) Styrelsen fattar beslut om destruktion och utgallring ur samlingen enligt alternativ 1 eller 2. 

2) Stiftelsen begär godkännande från stiftelsebildarna gällande omfattande ombyggnad av 

fastighet. 

3) En kommunikationsstrategi utarbetas 

4) Rivningsprocessen förbereds, genomförs och dokumenteras.  

5) Om tramphjulet är i det skicket att det kan bevaras, och medel för detta erhålls, så görs det. 
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Verksamhetsplan för 2019, övergripande - Bilaga 66 
 
Nationella, regionala och lokala mål, museilag och stiftelsens stadgar, vision och verksamhetsidé liksom långsiktiga mål ligger till grund för detta dokument.  
I denna inriktning beskrivs specifika utvecklingsområden i verksamheten för år 2018, inte det dagliga uppdraget eller ständiga förbättringsaktiviteter, som beskrivs i 
avdelningarnas VP. Pågående eller planerade projekt ligger i särskilt projektplanering, som följs upp till styrelsemötena.  
 
 
 

Utvecklingsområde: Gemensamt Tidplan  FInansiering 

(externt, i 

budget, 

ofinansierat) 

Ansvariga Uppföljning 

Strategisk plattform och värdegrund  2019-2020 I bugdet Museichef, 
ledningsgruppen 

I slutet av 2019 
och 2020  

Arbetsmiljöenkät: resultat från 
Arbetsplatsprovaren arbetas med i 
personalgrupperna under 2019. Insatser 
enligt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

2019 Oklart vilka 
insatser som 
krävs, anpassas 
efter budget 

Museichef, 
ledningsgrupp, 
Samverkansgrupp 

I slutet av 2019 
slutrapport, 
fortsättning 2020 

TEMA Hållbarhet Genomföra temaåret 2019 i 
utställningar, program, friluftsmuseum, 
pedagogisk verksamhet, samlingar, digitalt 
tillgängliggörande o.s.v.  

 

2019 I budget Museichef, 
ledningsgrupp 

Löpande 

Utvecklingsområde: Publika avdelningen Tidplan  Finansiering 
(externt, i budget 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Utveckling av basutställningarna, 
planeringsarbete under 2019 inför 
förändringar 2020, se VP publika avd. 

2019 I budget Chef Publika 
avdelningen 

I slutet av 2019 
ska förstudie 
presenteras 
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Historiska långtids-utställningar / pedagogiska 
processer där vi växlar samtidsteman  

 

Första vernissaget 
hösten 2019 

I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Följs upp i slutet 
av 2019 

Rapport tas fram gällande arbete med 
mångfald och integration inom publika 
verksamheten 2017-2019, samt 
projektförslag för fortsatt arbete.  

Q1-Q2 Finansiering 
saknas i nuläget 
för en tjänst, 
behov 50% 

Museichef, chef 
publika avdelningen 

Följs upp juni 
2019, förslag nya 
åtgärder 

Genomförande av 2019 års utställningar 
enligt VP publika avdelningen 

2019 I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Genomförande av programverksamheten 
enligt VP publika avdelningen (vinter-vår-
sommar-höstprogram) 

2019 I budgetförslag, 
OBS – Allsången 
kommer inte att 
genomföras 
under 2019 

Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Genomförande av 
Hemslöjdskonsulentverksamheten, enligt 
publika avdelningens VP 

2019 I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Genomförande av pedagogiska verksamheten 
enligt Publika avdelningens VP 

2019 I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Utvecklingsområde: Avdelningen Samlingar 
och Kulturmiljö 

Tidplan  FInansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Det elektroniska vevsystemet i 
kompakthyllorna har havererat och nytt 
måste köpas in för att kunna arbeta i 
magasinen 

 I budgetförslag, 
100 tkr 

Chef Samlingar och 
Kulturmiljö 

-redovisas när 
åtgärd 
genomförts 

Avveckling av biblioteksverksamhet – 
slutresultat är enbart arbetsplatsbibliotek 
samt museisamling böcker. Strategi för 
hantering tas fram. Till att börja med gallring 
av böcker som ej hör till vårt uppdrag att 
bevara/tillhandahålla. 

2019 Ofinansierat Museichef, Chef 
Samlingar och 
kulturmiljö 

löpande 
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Översyn av magasinsutrymmen (i nästa steg 
behovsanalys) 

Q1-Q2 I budget Chef Samlingar och 
kulturmiljö 

Rapport i slutet av 
mars 

Plan för Utveckling av 
uppdragskonserveringen tas fram, inkl 
marknadsanalys 

Q1-Q3 I budget Chef samlingar och 
kulturmiljö, 
funktionsansvarig 

Plan presenteras 
inför 
budgetarbete 
2020 

Plan för Utveckling av 
uppdragskonserveringen tas fram, inkl 
marknadsanalys 

Q1-Q3 Arbetstid Chef samlingar och 
kulturmiljö, 
funktionsansvarig 

Plan presenteras 
inför 
budgetarbete 
2020 

Utvecklingsområde: Digital tillgång Tidplan  Finansiering 
(externt, i ram, 
ofinansierat) 

Ansvarig (styrning, 
genomförande)  

Uppföljning 

Samlingar digitalt tillgängliga – ett 
omfattande arbete för att ha en funktionell 
samlingsdatabas, uppgradering av nuvarande 
eller byte till nytt system. 

 

Q1-Q4 I budgetförslag, 
men osäkert om 
vi klarar 
finansieringen 

Chef Samlingar och 
Kulturmiljö 

-plan för 
uppföljning tas 
fram när vi vet 
vilket alternativ 
som är möjligt 

-rapport och 
förslag 
presenteras för 
ledningsgruppen 
slutet av februari. 

"Digitala utställningar", användande av QR-
koder, NFC, AR m.m. – digital förmedling. En 
strategi och plan tas fram för digital 
förmedling och digital kunskapsbank 

 

Q1-Q3 I budget, 
lösningar 
ofinansierade, 
söka 
projektmedel 

Chef Samlingar och 
Kulturmiljö 

Under 2019 

Utvecklingsområde: Friluftsmuseet Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Plan för mark och miljö Q1-Q3 I budget Teknisk chef, 
ledningsgruppen 

Löpande 
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Plan för friluftsmuseets byggnader – 
utveckling och avveckling (underhåll, 
renovering, restaurering, kassaktion) 
 

2019 I budget, 
lösningar 
ofinansierade 

Teknisk chef, 
ledningsgrupp 

Löpande 

Gestaltningsidé (skyltning, växtlighet, 
rekvisita) pedagogisk idé och 
huvudberättelser för friluftsmuseet  

2019 Q1-Q2 I budget, 
arbetstid 

Chef för 
friluftsmuseet, 
ledningsgruppen 

Slutet Q2 

Prioriterade miljöer på friluftsmuseet, 2019: 
1) Handelsboden, 2) Prästgården 

(förmodligen 2020) 
 
 

 Hoppas kunna 
prioritera i 
budget 

Chef friluftsmuseet, 
Chef Tekniska, 
Ledningsgruppen 

 

Utvecklingsområde: Affärsverksamheter Tidplan  Finansiering 
(externt, i ram, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

1. Investeringsplan tas fram för 
friluftsmuseum och 
affärsverksamheter 

2. Genomförande av prioriteringar 
Pågående: Spjutegården, Gamla 
Kaféet, Handelsboden, Gårdshuset. 

 

1. Q1-Q2 
2. Q1-Q4, 

fortsättnin
g 2020 

 

I budget, (Spjute 
utanför 
budgetförslag, 
särskild 
investerings- och 
betalplan) 

Museichef, och 
affärsutvecklingsgrup
p, chef 
friluftsmuseum 

Löpande 

Affärsutveckling av befintliga produkter och 
nya, se VP för affärsutveckling 

2019 I budget Museichef, 
Affärsutvecklingsgrup
p, avdelningschefer 

 

Nytt kassasystem, med nytt produktregister. 
Samtidigt överlämnas kundfakturering till 
Butik och Kundtjänst 

2019 I budget Administrativ chef, 
funktionsansvarig 
butik 

 

Utvecklingsområde: Fritidsbåtsmuseet Tidplan  FInansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Utveckla berättelserna inom utställningen, 
med fokus på #semesterliv. Digitala projektet 

2019 Arbetstid, i 
budget 

Chef Publika 
avdelningen, 
projektledare 

Löpande 
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#båtliv anknyter. Övrig utveckling, se VP frb-
museet 

Utvecklingsområde: Tekniska avdelningen Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Byggnader på friluftsmuseet: löpande 
underhåll och särskilda prior. insatser 1) 
skorstenar på 4 byggnader 2) Handelsboden 
iordningställas ändamålsenligt 3) plåttaken 
(byta, måla osv husen runt torget, 5-årsplan) 
4) måla husen vid torget, flerårsplan, 
flerårsplan, 1 hus per/år 5) tjära klockstapel 
och kyrkan, Jämtgården 6) rivning 
Trampmangel 7) omläggning tegeltak Norra 
flygeln Åvike m.m, i övrigt se VP tekniska 

2019 Delvis i budget. 
Inte säkert 
budget räcker till 
de mest 
grundläggande 
insatserna 

Chef tekniska 
avdelningen, 
ledningsgruppen 

Efter genomförda 
insatser 

Utvecklingsområde: Stab och Administration Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Genomförande av 
kommunikationsverksamheten enligt egen 
VP. 1) Kartläggning och implementering av 
kommunikationsprocess 2) Implementering 
av grafisk identitet 3) Kompetensutveckling 
mallar 4) Kommunikationsstrategi och planer 
för olika delar av verksamheten 
(övergripande, museet, länet, friluftsmuseet, 
publika verksamheten, kunskapsförmedling 
samlingar och kulturmiljö, 
affärsverksamheter)  

2019 I budget Kommunikationsansv
arig, ledningsgruppen 

Löpande 

Sociala kanaler – policy, strategi, plan, rutiner Q1-Q2 I budget Webbredaktör, i 
samarbete med 
kommunikationsansv
arig och 
ledningsgrupp 

Slutet av april 
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Genomförande av IT-verksamheten enligt 
egen VP: 1) Flytta lagring till VMAR, 2) se över 
alla IT-avtal, 3) avveckla fasta telefonin, 4) se 
över support & lagringsansvar gentemot 
externa, 5) arkivering och hantering av data, 
6) fortsätta bygga Intranät, 7) Utbildningar i 
IT-kompetens för personalen 

    

Genomförande av HR- och 
ekonomiverksamheten enligt 
administrationens VP: 1) byte till Hogia Lön 
och tid, 2) Hogia Retail Kassa, 3) 
personalutbildning om rutiner och upplägg 
gällande ekonomi och HR 4) Momsyrkanden 
retroaktivt 5) Nya modell momsavdrag 6) 

 

2019 I budget Administrativ chef Löpande 

Budget i balans, ytterligare sparpaket för att 
komma i nivå med grundbidrag och intäkter. 

Q2 - Museichef, 
Administrativ chef 

Föreslås styrelsen 
i juni senast 

Utvecklingsplaner, långsiktiga Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Dialog för att långsiktigt möjliggöra 
kulturhistorisk lekplats på Västernorrlands 
Museum 

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

museichef, 
ledningsgrupp 

Löpande 

Arbeta för att på sikt möjliggöra djurhållning 
på friluftsmuseet 

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef, 
ledningsgrupp 

Löpande 

Arbeta för finansiering av inhägnat 
friluftsmuseiområde (säkerhetsskäl, 
affärsskäl) 

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef, 
Ledningsgrupp 

Löpande 
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Arbeta för att kollektivtrafik ska nå 
länsmuseet alla dagar  

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef; 
ledningsgrupp 

Löpande 

800 Vindkraftverkstransporter på Hamnleden 
får negativa konsekvenser för verksamheten 
och besökarna. Dialog för att lösa 
tillgängligheten till, planeringen av och 
ekonomin för vår verksamhet med kommun 
och andra ansvariga aktörer  

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef, teknisk 
chef, Ledningsgrupp 

Löpande 

Utvecklingsområde: Styrelsen Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Styrelseutbildning och introduktion till 
verksamheten  

Q1-Q4 Arbetstid, arvode 
styrelsen 

Museichef, 
Ordförande 

Löpande 
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Budget 2019 

Förändringar kan bli aktuella mellan resultatenheterna, styrelsens beslut gäller rambudgeten.  

  Budget 2018 Budget 2019 Avvikelse 

        

Styrelsen -10       

Externa kostnader -41 000 -41 000 0 

Personalkostnader -254 000 -272 275 -18 275 

Resultat -295 000 -313 275 -18 275 

        

Ledning - 20       

Intäkter 0 400 000 400 000 

Externa kostnader -845 000 -912 000 -67 000 

Personalkostnader -2 404 764 -3 147 057 -742 293 

Resultat -3 249 764 -3 659 057 -409 293 

        

Administration - 30       

Intäkter 34 121 250 34 600 970 479 720 

Externa kostnader -2 161 818 -2 162 094 -276 

Personalkostnader -3 129 432 -2 842 591 286 841 

Finansiella poster 411 698 380 000 -31 698 

Resultat 29 241 698 29 976 285 734 587 

        

Samling och kulturmiljö - 40 (40-45)       

Intäkter 4 739 400 4 655 400 -84 000 

Externa kostnader -1 197 004 -1 544 033 -347 029 

Personalkostnader -8 414 136 -7 206 802 1 207 334 

Resultat -4 871 740 -4 095 435 776 305 

        

Publika - 50 (50, 53, 57-58)       

Intäkter 2 142 000 2 350 409 208 409 

Externa kostnader -1 972 288 -1 629 514 342 774 

Personalkostnader -5 675 713 -6 715 723 -1 040 010 

Resultat -5 506 001 -5 994 828 -488 827 

        

Affärsverksamhet - 54       

Intäkter 1 083 000 1 500 000 417 000 

Externa kostnader -808 500 -1 398 500 -590 000 

Personalkostnader -1 334 501 -1 141 042 193 459 

Resultat -1 060 001 -1 039 542 20 459 

        

Tekniska - 60       
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Intäkter 264 200 0 -264 200 

Externa kostnader -9 057 000 -9 692 000 -635 000 

Personalkostnader -4 636 833 -3 973 736 663 097 

Finansiella poster -150 367 -180 367 -30 000 

Resultat -13 580 000 -13 746 103 -166 103 

        

Friluftsmuseum - 70       

Intäkter 22 000 22 000 0 

Externa kostnader -261 000 -208 000 53 000 

Personalkostnader -1 195 300 -1 314 790 -119 490 

Finansiella poster -25 700 -25 700 0 

Resultat -1 460 000 -1 526 490 -66 490 

        

Resultat -780 808 -398 446 361 903 

        

        

Intäkter 42 371 850 43 528 779 1 156 929 

Externa kostnader -16 343 610 -17 587 141 -1 243 531 

Personalkostnader -27 044 679 -26 614 017 430 662 

Finansiella poster 235 631 173 933 -61 698 

Resultat -780 808 -398 446 382 362 
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Budget 2019 
Vi kommer ej att lyckas presentera en Budget i balans inför 2019, utan -398 tkr. 

Intäkter från uppdrags- och affärsverksamhet har budgeterats osäkert, och med ökade intäktskrav. Vi 
vet inte ännu i vilken grad vi kommer att kunna klara av att öka intäkterna under året. Om vi inte 
lyckas hålla budget måste vi minska kostnaderna i samma utsträckning som intäkterna. 

Underhållet på friluftsmuseets byggnader är extremt eftersatt. I denna budget finns vissa åtgärder för 
att läget inte ska försämras ytterligare. Tack vare att en tjänst inte tillsätts förrän i mitten av året, kan 
vissa åtgärder förstärkas, men behoven är enorma. 

Spjutegårdens renovering är ej budgeterad i nuläget, utan förväntas följa särskild investerings- och 
betalplan. 

Vi hoppas att budgeten kan täcka ett nytt samlingssystem under 2019, då det befintliga inte motsvarar 
kraven.  

Vi kan under 2019 inte ersätta antikvarie/chef för friluftsmuseet utan måste vänta till 2020. Detta är 
problematiskt med tanke på den omfattande verksamhet som ska bedrivas under sommarhalvåret. 
Allsången kommer inte att kunna genomföras, och det är också andra mindre besparingar på publik 
verksamhet. Eftersom Handelsboden kommer att renoveras under 2019 så har vi också minskat 
personalkostnader för bemanning där, då vi inte kommer kunna hålla öppet. En mindre del av 
sortimentet kommer att finnas i ordinarie museibutik. 

I övrigt har besparingar gjorts i verksamheten och vi nyttjar resurserna mer effektivt. Vi har sparat in 
på bibliotek. Besparing har också gjorts på museiassistentjänster.  

Se VP för ytterligare beskrivning av 2019 års verksamhet. 

Åtgärder för budget i balans 
 
Ytterligare ett besparingspaket behöver lanseras för styrelsen 2019 för att klara en budget i balans 
inför 2020. 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands styrelsesammanträde 2019-01-17 
 
Sammanträdesplats: Västernorrlands Museum, Murberget, Härnösand 
 

 
 

§                Ärende                                                                                                         
  
1 
 
2 
 
3 
 
4 

Val av ordförande för mötet 
 
Val av sekreterare 
 
Val av protokolljusterare 
 
Fastställande av föredragningslista 

  
5 Ledamöter och ersättare 2019-2022, bilaga 1a och 1b. 
  
6 Val av ordförande 
  
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
 

Val av vice ordförande 
 
Val av arbetsutskott 
 
Firmatecknare 
 
Arvode för uppdrag i stiftelse, bilaga 2 
 
Information om verksamhetsplan och budget 2019, bilaga 3 
 
Sammanträdesdagar 2019 
 
Övriga frågor 
 
Avslutning 

  
  
  
  
  
 
 

 
 
 

  
  
  

 

79



Dokumentnamn 

PROTOKOLL §§ 184-213 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida 

Regionledningsförvaltningen 
Johanna Bylander 

2018-11-28--29 18RS2 1(58) 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 
 

Tid: 2018-11-28--29 
  
Plats: Regionens hus 

Härnösand 
  
 

 
DEN 28 NOVEMBER KL 09.15 
 
 
§ 184 Kungörelse om mötet 
 
Det antecknades till protokollet att kungörelse om mötet enligt föreskrifterna i 
5 kap. § 13, kommunallagen, utfärdats av regionfullmäktiges ordförande den 22 
november 2018. Anslag härom hade samma dag skett på regionens anslagstavla 
och tillkännagivandet om mötet hade utsänts till varje ledamot och ersättare.  
 
§185  Öppnande av mötet 
 
Regionfullmäktiges ålderspresident Christina Nordenö hälsade regionfullmäktiges 
ledamöter samt övriga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
 
§ 186 Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga  
                   regionfullmäktigeledamöter 
 
Förhindrade 
Stefan Dahl (S) §§184-209 
Jonas Väst (S) §§184-213 
Elisabet Lassen (S) §§204-213 
Mats Höglund (S) §§204-213 
Robert Larsson (S) §§203 
Kristoffer Bodin (M) §§ 184-213 
Jeanette Karlsson (M) §§184-203 
Marianne Oscarson (M) §§203 
Erica Markusson (L) §§184-213 
Kristina Eriksson (C) §§204-213 
Malin Lindroth (V) §§184-213 
Annelie Henriksson (SD) §§184-213  
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Fredrik Bernblom (SD) §§184-213 
Katarina Hägg (SJVP) §§184-213 
Henrik Sendelbach (KD) §§184-213 
 
I deras ställe har kallats ersättarna: 
Gudrun Nyberg (S) §§184-213 
Lena Sjöberg (S) §§184-213 
Mikael Sjölund (S) §§204-213 
Susanne Lindahl (S) §§204-213 
Anita Danielsson (M) §§184-213 
Tony Andersson (M) §§184-213 
Anders Mjärdsjö (M) §§203 
Sarah Karlsson (L) §§184-203 
Leif Palmberg (L) §§204-213 
Robert Sandström (C) §§204-213 
Marie Buhr (V) §§184-213 
Sven-Ingemar Vernersson (SD) §§184-213 
Marcus Molinder (SD) §§184-213 
Per Gybo (SJVP) §§184-213 
Maria Borgehammar (KD) §§184-213 
 
Övriga närvarande ledamöter kan ses i Bilaga A 
 

 
§ 187 Val av justerare för protokollet 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att utse Bengt Nilsson (S) med Erik Bäckström Andersson (S) som ersättare och 
Isabell Mixter (V) med Lars-Gunnar Hultin (V) som ersättare att jämte ordföranden 
justera protokollet den 12 december kl. 9.15 på Regionens hus i Härnösand. 
 
 
§188 Anmälan av motioner under beredning 
 
Mona Hammarstedt (KD)  * Utökat vårdval för en stärkt primärvård 
 
Mona Hammarstedt (KD) * Virtuell ungdomsmottagning 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att överlämna motionerna till regionstyrelsen för behandling. 

81



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2018-11-28--29 18RS2 3 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
§189 Anmälan av interpellationer 
 
Mona Hammarstedt (KD) * Trygg och säker in- och utskrivning 
 
Henrik Sendelbach (KD) * Organdonationerna kan bli fler 

 
Mona Hammarstedt (KD * Demensutredningar 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att medge att interpellationerna får ställas. 
 
 
§190 Avsägelser 
 
Jan-Olov Lampinen (S)  Ersättare i Regionfullmäktige 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att bevilja begärda avsägelser. 
 
 
 
§191 Meddelande från Länsstyrelsen 
 
Tony Alexandersson (SD) Ny ersättare i Regionfullmäktige efter Carina 

Sjöström (SD) 
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§192 Val av ordförande och två vice ordförande för tiden fram till och 
med den 14 oktober 2022 

 
Beslut:  
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att utse Jan-Olov Häggström (S) till ordförande i regionfullmäktige från och med 
detta möte till och med den 14 oktober 2022;  
 
att utse Rodney Engström (M) till 1:e vice ordförande i regionfullmäktige från och 
med detta möte till och med den 14 oktober 2022; samt 
 
att utse Kjell Bergkvist (C) till 2:e vice ordförande i regionfullmäktige från och 
med detta möte till och med den 14 oktober 2022; samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
 
§ 193 Information från regiondirektören 
 
Regiondirektör Hans Wiklund lämnade information om aktuella frågor, Bilaga B 
 
 
§ 194 Information från revisionens ordförande 
 
Revisionens ordförande Mikael Gäfvert informerade om det senaste 
revisionsrapporterna. 
 
 
 
Regionfullmäktige beslutar därefter att ajournera sina förhandlingar kl 10:15 för att 
förrätta val till Sveriges kommuner och landstings kongress. 
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DEN 28 NOVEMBER KL 10.40 
 
Återupptagande av förhandlingarna 
 
Regionfullmäktige återupptog förhandlingarna till vilka samtliga 
fullmäktigeledamöter infann sig. 

 
 
 
§ 195 Fastställande av föredragningslista 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan. 
 
 
 

 
 

§ 196 Delgivningar 
 
Protokoll 
Demokratiberedningen: 11 oktober 2018 (bilaga 1) 
Regionstyrelsen: 26 oktober 2018 (bilaga 2) 
Regionstyrelsen: 19 november 2018 (bilaga 3) 
 
Revisionsrapport 
Folkhögskolorna (bilaga 4) 
Remisshantering i specialistvården (bilaga 5) 
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§ 197 Delårsrapport januari-augusti 2018 Norrlandstingens 

regionförbund (NRF) 
 
Diarienummer: 18RS8386 
Ärendeansvarig: Hans Wiklund 
Handläggare: Monika Johansson 
 
Ärendebeskrivning 
Regionerna i Norrbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen samt landstinget 
i Västerbottens län har sedan 2005 ett gemensamt kommunalförbund, 
Norrlandstingens regionförbund (NRF). I den antagna förbundsordningen anges att 
regionförbundet ska vara ett samverkansorgan i norra sjukvårdsregionen för 
Norrlandstingen i syfte att tillvarata och utveckla gemensamma intressen inom 
hälso- och sjukvård, utbildning och forskning och därmed sammanhängande 
verksamheter.  
 
Vidare anges att Norrlandstingen har ett gemensamt ansvar för beställning, 
planering och samordning av region- och rikssjukvård, utbildning och forskning 
utifrån ett behovs- och befolkningsperspektiv. 
 
Regionförbundet har givits befogenheter att avtala om riks- och regionsjukvård.  
 
Sedan 2011-12-07 har regionförbundet också ansvar för Regionalt cancercentrum 
och befogenhet att besluta om den regionala utvecklingsplanen för cancervården, 
inklusive nivåstrukturering inom cancervården på regional nivå.  
 
På folkhälsoområdet har förbundet enligt förbundsordningen ansvaret att ta fram 
strategiskt underlag för folkhälsoinriktade åtgärder i ett Norrlandsperspektiv. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport januari-augusti 2018 för Norrlandstingens regionförbund, bilaga 6 
Uppföljning/prognos för Förbundsdirektionens verksamhetsmål och aktiviteter för 
år 2018, bilaga 7 
Revisorernas bedömning av delårsrapporten per augusti 2018, bilaga 8 
Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2018, bilaga 9 
Granskning av delårsrapport per augusti 2018, bilaga 10 
Granskning av delårsrapport 2018-08-31 – finansiell del, bilaga 11 
Protokollsutdrag Norrlandstingens regionförbund sammanträde, 19 september 2018, 
§ 66, bilaga 12 
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Beredning 
Finansutskottet den 7 november 2018, § 144 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 349 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag 
 
att lägga Delårsrapport januari-augusti 2018 för Norrlandstingens regionförbund till 
handlingarna. 
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§ 198 Utbetalning av partistöd för 2019 
 
Diarienummer: 18RS5639  
Ärendeansvarig: Tobias Åsberg  
Handläggare: Monika Öhgren 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen ska fullmäktige minst en gång per år besluta om 
att betala ut partistöd. 
 
Av dokumentet ”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019–
2020” som regionfullmäktige fastställde den 25–26 april 2018, § 80, framgår att 
varje parti som är representerat i fullmäktige får ett mandatbundet partistöd som 
2019 uppgår till 114 350 kronor per mandat i fullmäktige. Partistödet betalas endast 
ut för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. För 
närvarande uppfylls det kravet för samtliga mandat i regionfullmäktige. 
 
Arvodeskommittén har den 12 december 2014, § 54, behandlat frågan om det 
mandatbundna partistödet och föreslagit att det betalas ut två gånger per år. 
 
Rimligt är att koppla utbetalningarna till fullmäktiges sammanträden, vilket skulle 
betyda att 60 procent av stödet betalas ut i början av året, medan 40 procent betalas 
ut under juli månad. Den senare utbetalningen görs under förutsättning att partiet 
inkommit med en skriftlig redovisning som visar att partistödet för 2018 har använts 
för sitt avsedda ändamål (4 kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen). 
 
Beredning 
Arvodeskommittén den 19 september 2018, § 14 
Finansutskottet den 7 november 2018, § 145 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 350 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag 
 
att det mandatbundna partistödet för 2019 om 114 350 kronor per mandat betalas ut 
med 60 procent i början av 2019 och med 40 procent under juli månad. Det senare 
under förutsättning att partiet inkommit med en skriftlig redovisning senast 20 maj 
2019 som visar att partistödet för 2018 har använts för sitt avsedda ändamål. 
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§ 199 Kulturplan för Västernorrland 2019-2022  
 
Diarienummer: 17RS3437 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Maria Oldenmark 
 
Ärendebeskrivning 
Region Västernorrland har i samverkan med regionens kommuner, 
Kommunförbundet Västernorrland, och i samråd med regionala kulturinstitutioner 
och företrädare för föreningsliv och civilsamhälle, och i samråd med 
yrkesverksamma kulturutövare i länet arbetat fram ett förslag till en ny regional 
kulturplan för Västernorrland som ska gälla under perioden 2019–2022. 
 
Framtagande av regionala kulturplaner är en del av Kultursamverkansmodellen och 
principerna är fastställda i förordningen 2010:2012 om fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamhet. 
 
Inom kultursamverkansmodellen fördelas statligt stöd enligt en medfinansierings-
princip där staten fördelar statsanslag utifrån regionens anslag, utifrån kulturplanens 
prioriteringar och målområden samt utifrån de statliga kulturpolitiska målen och 
aktuella prioriteringar. 2017 fördelades 46 miljoner till Region Västernorrland från 
Statens kulturråd.  
 
Regional utveckling vid Region Västernorrland ansvarar för processen med att ta 
fram den nya planen. Samverkansforumet Kulturforum har utgjort referensgrupp. 
En remissutgåva fastställdes av Regionala utvecklingsutskottet den 2 maj 2018 och 
remisstiden sträckte sig till 31 augusti. Följande verksamheter lämnade 
remissyttranden: 
Amatörteatrarnas riksförbund Västernorrland 
Bildningsförbundet Västernorrland 
Bygdegårdarnas riksförbund 
Design Västernorrland 
Destination Höga Kusten 
Destination Sundsvall 
Folkets hus och parker, distrikt Västernorrland 
Föreningsarkivet Västernorrland 
Hemslöjdskonsulent Västernorrland 
Hola folkhögskola 
Härnösands folkhögskola 
Härnösands kollektiva konstnärsverkstad 
Härnösands kommun 
Ideell kulturallians Västernorrland 
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Konstnärliga och litterära yrkesutövares samverkansnämnd, KLYS 
Kommunförbundet Västernorrland 
Konstkonsulent Västernorrland 
Konstnärscentrum Nord 
Konstnärsnämnden 
Kramfors kommun 
Kulturskolorna Västernorrland 
Kungliga biblioteket 
Länsbiblioteket Västernorrland 
Länsmuseet Västernorrland 
Länsstyrelsen Västernorrland 
Mellansels folkhögskola 
Mittuniversitetet 
Nordingrås kollektiva konstnärsverkstad 
Nämnden för hemslöjdsfrågor 
Näringslivsarkivet Västernorrland 
Region Jämtland Härjedalen 
Region Norrbotten 
Region Västerbotten 
RFSL Västernorrland 
Riksantikvarieämbetet 
Riksarkivet/Landsarkivet 
Riksteatern Västernorrland 
Samverkansrådet för nationella minoriteter, Region Västernorrland 
Sollefteå kommun 
Statens kulturråd 
Stiftelsen Nämforsen 
Sundsvalls kommun 
Svenska Filminstitutet 
Timrå kommun 
Västernorrlands hembygdsråd 
Västernorrlands konstförening 
Ålsta Folkhögskola 
Ånge kommun 
Örnsköldsviks folkhögskola 
Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad 
Örnsköldsviks kommun 
 
Sammanfattningsvis är de flesta positiva till processen bakom den nya kulturplanen 
och upplägget av den. En del av remissvaren gäller faktafel och förtydliganden 
angående den egna verksamheten. En del yttranden gäller textmängden och  
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tydligare struktur för målformuleringar. Vissa remissvar gäller sakfrågor och 
formuleringar, främst från sakkunniga inom olika områden.  
I det reviderade förslaget föreslås en tydligare struktur kring de gemensamma 
prioriteringarna och målformuleringar, utifrån remissynpunkterna. 
Förtydliganden ifråga om prioriteringar och sakområden har också tillförts utifrån 
remissynpunkter. 
 
Planens struktur kan komma att ändras vid slutgiltig layout, och informativa 
textavsnitt kan omformuleras utifrån layoutkrav. 
 
Regionen har att ta ställning till framför allt kapitel tre och fyra, att fastställa 
principer och mål för verksamheter inom kultursamverkansmodellen för perioden 
2019–2022. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturplan Västernorrland 2019–2022, bilaga 13 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 7 november 2018, § 135 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 362 
 
Yrkanden 
Mats Hellhoff (SD) yrkar bifall till kulturplanen med tilläggsyrkanden enligt 
följande: 
 
”På sidan 12: tredje punkten uppifrån med lydelsen ”Regionen ska ytterligare ta 
tillvara traditionen av att vara en mångkulturell mötesplats”  
ersätts med texten 
Regionen ska ytterligare verka för att tillvarata svenska traditioner och det svenska 
och regionala kulturarvet. 
 
På sidan 12, tredje stycket nerifrån: Texten med lydelsen; ”Under 2018 avslutades 
projektet HBTQ och normkritisk kompetens” kvarstår. Resten av stycket stryks helt. 
 
På sidan 14, Avsnitt 4, underrubrik Region Västernorrland. Sista delen i tredje 
meningen ändras från: ”samt projektet Building capacity to address literacy 
challenges and enhance democratic engagement in Västernorrland and Mombasa” 
till: ”medan projektet Building capacity to address literacy challenges and enhance 
democratic engagement in Västernorrland and Mombasa avslutas omedelbart.” 
 
På sidan 14, i stycket under ovanstående infogas efter första delen: 
”Region Västernorrland bör avyttra sin del i Scenkonst Västernorrland AB så snart 
som möjligt och i kanske första hand titta till kommunernas möjlighet att överta 
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verksamheten. Tills detta har skett måste Scenkonst Västernorrland AB i högre och 
ökande grad bära sina egna kostnader.”  
 
På sidan 42, under rubriken Studieförbunden. Efter första stycket infogas: 
”På grund av sitt, av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, väl 
dokumenterade samröre med Muslimska Brödraskapet ska studieförbundet Ibn 
Rushd inte beviljas något ekonomiskt stöd från regionen. (MSB, Dnr: 2017-1287) 
Region Västernorrland ska i övrigt försäkra sig om att inget studieförbund som styrs 
eller har samröre med någon form av extremism, politisk eller religiös, erhåller 
stöd. Inte heller enbart politiskt styrda studieförbund bör erhålla 
skattesubventionerat stöd från Region Västernorrland.” ” 
 
Erik Thunefors (SD) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med Mats Hellhoffs 
(SD) tilläggsförslag. 
 
Hans Backlund (S), Sara Nylund (S), Åke Nylén (S), Marie Buhr (V), Malin 
Westman (V), Lars Gunnar Hultin (V), Ingeborg Wiksten (L) yrkar avslag till Mats 
Hellhoffs (SD) förslag 
 
Hans Backlund (S), Sara Nylund (S), Elina Backlund Arab (S), Åke Nylén (S), 
Marie Buhr (V), Jonny Eriksson (V), Malin Westman (V), Lars Gunnar Hultin (V), 
Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag  
 
 
Yttranden 
Mathias Westin (SJVP), Lena Asplund (M) yttrade sig också i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag mot Mats Hellhoffs (SD) tilläggsyrkande 
Regionfullmäktige godkände propositionsordningen.  
 
Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens 
förslag.  
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa ”Kulturplan Västernorrland 2019–2022”. 
  
 
 
Reservationer 
Mats Hellhoff (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Marcus Molinder (SD), 
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Marianne Larsson (SD), Lennart Bergström (SD), Sven Erik Ragnarsson (SD),  
Erik Thunefors (SD) reserverar sig till förmån för Mats Hellhoffs (SD) 
tilläggsyrkanden. 
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§ 200 Regional biblioteksplan 2019-2022 Västernorrland 
 

Diarienummer: 18RS1745 
Ärendeansvarig: Märta Molin 
Handläggare: Per-Erik Wik 
 
Ärendebeskrivning  
Enligt bibliotekslagen 2013:801, paragraf 17 ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den nuvarande 
biblioteksplanen upphör att gälla 31 december 2018 och arbetet med en ny regional 
biblioteksplan för perioden 2019–2022 har pågått under 2018. 
Arbetet har genomförts av regionbiblioteket tillsammans med företrädare för 
Region Västernorrlands folkhögskolor och sjukhusbiblioteksverksamhet. 
 
Förslag till Regional biblioteksplan 2019–2022 för Region Västernorrland 
En remissversion av förslag till Regional biblioteksplan 2019–2022 godkändes av 
Regionala utvecklingsutskottet den 29 maj 2018. Remisstiden sattes till 31 augusti 
och förlängdes senare till 20 september.  
Förslaget har omarbetats med beaktande av synpunkter i remissvaren. Sex av 
regionens sju kommuner lämnade remissvar. De synpunkter som föranlett ändringar 
har rört förslagets struktur, mål samt några sakfel. En omfattande text om 
Regionbibliotek Västernorrland har kortats väsentligt och en omdisposition rörande 
de olika biblioteksverksamheternas plats i planen har genomförts. Målen har 
förtydligats, blivit färre och mer framåtsyftande. Målen redovisas i punktform efter 
varje avsnitt. 
 
Föreliggande förslag till Regional biblioteksplan beskriver verksamheten vid 
Region Västernorrlands biblioteksenheter samt satsningar och mål för perioden 
2019–2022. 
 
Den nya biblioteksplanen föreslås att gälla från den 1 januari 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Regional biblioteksplan 2019–2022, bilaga 14 
 
Beredning 
Regionala utvecklingsutskottet den 7 november 2018, § 136 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 363 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa ”Regional biblioteksplan för Västernorrland 2019–2022”. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regionfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl. 11.30 för att 
återupptas kl. 14.15. 
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UTDELNING AV KULTURSTIPENDIER 
 
Regionens kulturstipendier för 2018 delades ut av ordförande i regionala 
utvecklingsutskottet, Anna-Karin Sjölund (S):  
 

 Fyra ungdomsstipendier á 10 000 kronor – Kulturstipendium för unga 
utdelas 2018 till: Vera Ördell, Maayan Grolman, Emma Edström, Isak 
Eriksson 
 

 Region Västernorrlands stipendium inom den kulturella och kreativa 
näringar om 50 000 kronor tilldelas 2018 till Tina Wilhelmsson 
 

 Region Västernorrlands kulturstipendium på 30 000 kronor tilldelas 2018 till 
Elina Sahlin 

 
 Region Västernorrlands kulturstipendium på 30 000 kronor tilldelas 2018 till 

Christian Cuadra 
 

 Region Västernorrlands arbetsstipendium på 50 000 kronor tilldelas 2018 till 
Moa Romanova Strinnholm 

 
 
En presentation av stipendiaterna bifogas som bilaga 14A 

 
 
 

Utbildning 
Regionfullmäktige fick utbildning i följande områden: 
revision, förtroendevaldas arbetsgivaransvar, regionala utvecklingsansvaret och 
hälso- och sjukvårdsuppdraget. 
 
 
 
 
 
DEN 28 NOVEMBER KL 14.15 

 
Återupptagande av förhandlingarna 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna 
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§ 201 Reglemente för Kostnämnden Sollefteå, gemensam nämnd med 
Sollefteå kommun, mandatperioden 2019-2022 

 
Diarienummer: 18RS10901 
Ärendeansvarig: Hans Wiklund 
Handläggare: Anki Hamrén 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod har reglementet för Kostnämnden Sollefteå setts 
över. 
 
Ett förtydligande har gjorts under § 12: Nämndens protokoll ska anslås på regionens 
och kommunens digitala anslagstavlor.  
 
Beslutsunderlag 
Reglemente för Kostnämnden Sollefteå, gemensam nämnd med Sollefteå kommun, 
mandatperioden 2019–2022, bilaga 15 
 
Beredning 
Finansutskottet den 7 november 2018, § 146 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 351 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag 
 
att fastställa ” Reglemente för Kostnämnden Sollefteå, gemensam nämnd med 
Sollefteå kommun, mandatperioden 2019–2022” att gälla från och med 1 januari 
2019 och längst till och med 31 december 2022.  
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§ 202 Anmälan av gruppledare 
 
Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd beslutades i 
Regionfullmäktige den 25-26 april 2018, § 80.  
 
Under rubriken Gruppledare anges att namn och uppgift ska redovisas till 
Regionfullmäktige i november under valåret.  
 
 
Roger Johansson (S)   Gruppledare 2018-10-15 – 2022-10-14 
Birgith Olsson Johansson (S)  Vice gruppledare 2018-10-15 – 2022-10-14 
 
Lena Asplund (M)  Gruppledare 2018-10-15 – 2018-12-31 
Per Wahlberg (M)  Vice gruppledare 2018-10-15 – 2018-12-31 
Linda Strandfjäll (M)  Gruppledare 2019-01-01 – 2022-10-14 
 
Isabell Mixter (V)  Gruppledare 2018-10-15 – 2022-10-14  
 
Mats Hellhoff (SD)  Gruppledare 2018-10-15 – 2022-10-14 
 
Roger Byström (C)  Gruppledare 2018-10-15 – 2022-10-14 
Jonny Lundin (C)  Vice gruppledare 2018-10-15 – 2018-12-31 
Sanna Jonsson (C)  Vice gruppledare 2019-01-01 – 2022-10-14 
 
Mattias Rösberg (SJVP)  Gruppledare 2018-10-15 – 2022-10-14 
 
Mona Hammarstedt (KD) Gruppledare 2018-10-15 – 2022-10-14 
 
Ingeborg Wiksten (L)  Gruppledare 2018-10-15 – 2018-12-31 
Sara Karlsson (L)  Gruppledare 2019-01-01 – 2022-10-14  
 

 
  
Regionfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl. 14.20 för att 
återupptas kl. 15.00. 
 

 
DEN 28 NOVEMBER KL 15.00 

 
Återupptagande av förhandlingarna 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna 

  

97



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2018-11-28--29 18RS2 19 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

§ 203 Valärenden 
 

 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att utse följande ledamöter: 
 
1. 9 ledamöter till Regionens revisorer för 2019-2022 
 

Else Ammor (SJVP) ordförande  
Eva Sonidsson, (S) vice ordförande 
Anita Bdioui (S)  
Mikael Gäfvert (M)  
Ann-Katrin Holmgren (L)  
Åke Söderberg (C)  
Thomas Jäärf (V)  
Therese Rosbach (SD)   
Ingemar Wiklander (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

2. 17 ledamöter till Regionstyrelsen för 2019-2022 
 

Glenn Nordlund, (S) ordförande 
Sara Nylund, (S) vice ordförande 
Jonny Lundin (C) 2:e vice ordförande 
Roger Johansson (S)  
Christina Nordenö (S)  
Robert Larsson (S)  
Elisabet Lassen (S)  
Erik Bäckström Andersson (S) 
Per Wahlberg (M)  
Jeanette Karlsson (M)  
Ingeborg Wiksten (L)   
Jessica Ulander (C) 
Isabell Mixter (V) 
Mats Hellhoff, (SD)  
Barbro Ekevärn (SJVP) 
Mattias Rösberg (SJVP) 
Mona Hammarstedt (KD)  
 
Vid valet av 2:e vice ordförande till Regionstyrelsen förelåg två nomineringar. 
Med anledning av detta påkallade ordförande sluten omröstning.  
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Omröstning genomfördes med följande resultat:  
 
Jonny Lundin (C) får 26 st röster 
Mats Hellhoff (SD) får 9 röster  
blanka röster 42st. 
 
Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
 
Regionfullmäktige beslutar 

 
att utse följande 17 ersättare 
 

Siw Sachs (S)  
Åke Nylén (S)  
Birgit Olsson Johansson (S)  
Robert Kuusikko (S)  
Desislava Cvetkova (S)  
Mats Höglund (S)  
Lena Sjöberg (S)  
Anna Proos (M)  
Bertil Kjellberg (M)  
Sarah Karlsson (L)   
Anders E Henriksson (C)  
Jan Sehlin (C)  
Nina Orefjärd (V)  
Lars-Gunnar Hultin (V)  
Erik Thunefors, (SD)  
Robert Thunfors (SJVP)  
Bo Grafström (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

3. 17 ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden för 2019-2022 
 

Lena Asplund (M) ordförande 
Elina Backlund Arab (S) vice ordförande 
Pia Lundin (SJVP) 2:e vice ordförande  
Stefan Dahl (S) 
Pirjo Jonsson (S)  
Torgny Jarl (S)  
Katarina Nylén (S)  
Lars Åström (S)  
Liss Jonasson (S)  
Marianne Oscarson (M)  
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Catrin Eliasson (L)   
Roger Byström (C)  
Sanna Jonsson (C)  
Gunnar Fors (V) 
Marianne Larsson (SD)   
Katarina Hägg (SJVP) 
Michal Zakolski (KD)  
 
att utse följande 17 ersättare 
 
Johan Engström Lockner (S)  
Kristina Löfroth (S)  
Sven Sandelius (S) 
Stina Holmberg (S)  
Maud Byqvist (S)  
Jenny Bjerkås (S)  
Morgan Nordin (S)  
Linda Strandfjäll (M)  
Anders Mjärdsjö (M)  
Stefan Westman (L)   
Kristina Eriksson (C)   
Carina Hellström (V)  
Sebastian Gunnesson (V)  
Sven-Erik Ragnarson (SD)  
Mathias Westin (SJVP)   
Ola Johansson (SJVP)  
Carl-Olof Svensson (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

4. 13 ledamöter i Nämnden för hållbar utveckling för 2019-2022 
 

Hans Backlund, (S) ordförande 
Per Wahlberg (M) vice ordförande tillika regionråd  
Joachim Jonsson (KD) 2:e vice ordförande 
Anette Lövgren (S)   
Mikael Sjölund (S)  
Malin Svanholm (S)  
Kristoffer Högstedt Gustavsson (S) 
Malin Westman (S)  
Björn ter Bruggen (C)  
Robert Sandström (C)  
Lars-Gunnar Hultin (V)  
Lennart Bergström (SD)   
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Annica Engström (SJVP)  
 
att utse följande 13 ersättare 
 
Björn Nordling (S)  
Lena Österlund (S)  
Svante Säwén (S)  
Marie Lorentzon (S)  
Tomas Milling (M)  
Tony Andersson (M) 
André Strödin (L)   
Dennis Moström (C)  
Marie Buhr (V) 
Johnny Eriksson (V)  
Annelie Henriksson (SD)  
Isabelle Tejbo (SJVP)   
Hans Brynielsson (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

5. 9 ledamöter i Patientnämnden – Etiska nämnden för 2019-2022 
 

Birgitta Sjögren, (S) ordförande 
Bengt Nilsson, (S) vice ordförande 
Zenitha Nordfjell (S)  
Goran Garmiani (S)  
Anita Danielsson (M)  
Ingrid Flodin (C)  
Ulla Olofsson (V) 
Gudrun Ledin, (SD)   
Ola Johansson (SJVP)  
 
att utse följande 3 ersättare 
 
Susanne Lindahl (S)  
Sigge Tjärnlund (M)  
Maria Borgehammar (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

6. 9 ledamöter i Medborgarpanelen för 2019-2022 
 
Anette Lövgren (S) ordförande 
Arne Engholm (L) vice ordförande 
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Sara Nylund (S) ledamot  
Jeanette Karlsson (M)  
Anita Hellstrand (C)   
Carina Hellström (V)  
Sven-Ingemar Vernersson (SD)   
Annica Engström (SJVP)  
Göran Brorsson (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 

 
7. 9 ledamöter i Rådet för jämställdhet/jämlikhet och folkhälsa varav en 

ordförande 
 

Glenn Nordlund (S)  
Sara Nylund (S)  
Elina Backlund Arab (S)  
Hans Backlund (S)  
Lena Asplund (M)  
Per Wahlberg (M)  
Jonny Lundin (C) 
Pia Lundin (SJVP)  
Joachim Jonsson (KD)  
 

att utse följande ledamöter: 
 

8. 2 ledamöter i Assembly of European Regions (AER) Generalförsamling för 
2019-2022 

 
Anette Lövgren (S)  
Jessica Ulander (C) 
 
att utse följande ersättare 
 
Arne Engholm (L)  
 
att utse följande ledamöter: 

 
9. 2 ledamöter i Almi Företagspartner Mitt AB för 2019-2022 

 
Ewa Back (S) 
Kjell Bergkvist (C)  
 
Ombud 
Vakant 
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att utse följande ledamöter: 
 

10. 1 ledamot i Almi Företagspartner Mitt AB valberedning för 2019-2022 
 

Birgith Olsson Johansson (S)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

11. 2 ledamöter i Coompanion för 2019-2022 
 

Birgith Olsson Johansson (S)  
Mattias Rösberg (SJVP) 

  
 att utse följande ersättare 
 
Bror Wallström (L) 
 
Ombud 
Vakant 
 
att utse följande ledamöter: 
 

12. 1 ledamot i Design i Västernorrland, ideell förening för 2019-2022   
 

Birgith Olsson Johansson (S)  
 
att utse följande rapportörer: 
 

13. 2 rapportörer i Europaforum Norra Sverige för 2019-2022 
 

Glenn Nordlund (S)  
Jonny Lundin (C)  

 
att utse följande ledamöter: 
 

14. 1 ledamot i Föreningsarkivet för 2019-2022 
 

Bo-Anders Öberg (S)  
 
att utse följande ersättare 
 
Per Gybo (SJVP)  
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att utse följande jurymän: 
 

15. 24 Jurymän i tryckfrihetsmål för 2019-2022 
 

varav 16 jurymän i första gruppen 
 
Morgan Nordin (S)  
Annika Söderberg (S)  
Åke Nylén (S) 
Eva Fors (S)  
Christer Berglund (S)  
Monika Andersson (S)  
Rodney Engström (M)  
Johanna Sjöblom (M) 
Svante Ivarsson (L)   
Calle Jonsson (C)  
Ulla Olofsson (V)  
Lars Sahlen (V)  
Ingmar Bylund (SD)   
Gerlinde Böttcher (SJVP) 
Göran Brorsson (KD)  
Kenneth Högberg (KD)  
 
varav 8 jurymän i andra gruppen 
 
Roger Burland (S)  
Annika Söderberg (S)  
Karaman Chalak (S)  
Erika Howcraft (S)  
Margareta Engström (M)   
Monica Tirri (C)  
Eva Häggkvist (SJVP)  
Malin Skarin (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

16. 2 ledamöter i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län samt val av ordförande och vice ordförande för 2019-
2022 

 
Per Wahlberg (M) tillika ordförande  
Henrik Sendelbach (KD) tillika vice ordförande 
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att utse följande 2 ersättare: 
 
Sara Nylund (S)  
Lars-Gunnar Hultin (V) 
 
att utse följande ledamöter: 
 
 

17. 1 ledamot i Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg för 2019-2022 
 

Sven Bredberg (M)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Katarina Hägg (SJVP)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

18. 2 ledamöter i Kulturforum för 2019-2022 
 

Hans Backlund (S)  
Birgitt Mårtenzon (SJVP)  
 
att utse följande 2 ersättare 
 
Ulf Breitholtz (V)  
Leif Palmberg (L)   
 
att utse följande ledamöter: 

 
19. 2 ombud till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) för 2019-

2022 
 

Glenn Nordlund (S)  
Emil Esping (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

20. 4 ledamöter i Mittnordenkommittén för 2019-2022 
 

Hans Backlund (S)  
Anette Lövgren (S)  
Gun Enquist Öhman (SJVP)  
Bo Grafström (KD)  
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att utse följande 4 ersättare 
 
Mikael Sjölund (S)  
Malin Svanholm (S)  
Robert Sandström (C)  
Isabell Mixter (V)   
 
att utse följande ledamöter: 
 

21. 2 ledamöter i Mid Sweden European office för 2019-2022 
 
Glenn Nordlund (S) 
Jonny Lundin (C)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

22. 3 ledamöter i Norrlandstingens regionförbund (NRF) för 2019-2022 
 

Glenn Nordlund (S)  
Lena Asplund (M)  
Jonny Lundin (C)  
 
att utse följande 3 ersättare 
 
Sara Nylund (S) 
Ingeborg Wiksten (L)   
Pia Lundin (SJVP)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

23. 2 ledamöter i förbundsfullmäktige i Norrlands Nätverk för musikteater och 
dans för 2019-2022 

 
Hans Backlund (S)  
Pia Lundin (SJVP)  
 
 
 
att utse följande 2 ersättare 
 
Lena Asplund (M)  
Marie Buhr (V)  
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att utse följande ledamöter: 
 

24. 2 ledamöter i Norrtåg AB:s ägarråd för 2019-2022 
 

Jan-Olov Häggström (S)  
Henrik Sendelbach (KD) 
 
att utse följande ledamöter: 
 

25. 1 ledamot i Näringslivsarkiv i Västernorrland (NIN) för 2019-2022 
 

Torgny Jarl (S)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Per Gybo (SJVP)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

26. 1 ledamot i Ostkustbanan 2015 AB för 2019-2022 
 

Glenn Nordlund (S)  
 
att utse 1 ombud till bolagsstämman 
 
Birgith Olsson Johansson (S) 
 
att utse följande ledamöter: 
 

27. 1 ledamot i Ostkustbanan 2015 AB ägarforum för 2019-2022 
 

Per Wahlberg (M)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Henrik Sendelbach (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

28. 1 ledamot i Partnerskapet Atlantbanan för 2019-2022 
 

Hans Backlund (S)  
 
att utse följande ersättare: 

107



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2018-11-28--29 18RS2 29 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
Henrik Sendelbach (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 

 
29. 3 ledamöter i Regionalt Samverkansråd samt bland dessa, val av ordförande 

för 2019-2022 
 

Glenn Nordlund (S) ordförande  
Per Wahlberg (M)  
Jonny Lundin (C) 
 
att utse följande 3 ersättare  
 
Sara Nylund (S)  
Erica Markusson (L)  
Joachim Jonsson (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

30. 1 ledamot i Samordningsförbundet Ånge för 2019-2022 
 

Anette Lövgren (S)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Mona Hammarstedt (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

31. 1 ledamot i Samordningsförbundet i Sundsvall för 2019-2022 
 

Jonas Väst (S)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Sanna Jonsson (C)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

32. 1 ledamot i Samordningsförbundet Härnösand/Timrå för 2019-2022 
 

Mats Höglund (S)  
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att utse följande ersättare: 
 
Robert Thunfors (SJVP)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

33. 1 ledamot i Samordningsförbundet i Kramfors för 2019-2022 
 

Siw Sachs (S)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Christina Olofsson (V)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

34. 1 ledamot i Samordningsförbundet i Sollefteå för 2019-2022 
 

Mikael Sjölund (S)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Per Söderström (SJVP)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

35. 1 ledamot i Samordningsförbundet i Örnsköldsvik för 2019-2022 
 

Jan-Olov Häggström (S)  
 
att utse följande ersättare: 
 
Gunnar Fors (V)   
 
att utse följande ledamöter: 
 

36. 3 ledamöter i Scenkonst Västernorrland AB samt bland dessa val av 
ordförande för 2019-2022 

 
Ewa Back (S) ordförande 
Ingeborg Wiksten (L)   
Jörgen Åslund (SJVP)  
 
att utse följande 3 ersättare 
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Lars Åström (S)  
Filip Jinton (L)  
Sverker Ågren (KD)  
 
Ombud 
Vakant 

 
att utse följande ledamöter: 
 

37. 4 ledamöter i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland samt bland dessa val av 
ordförande 
 
Thomas Näsholm (S) ordförande 
Sigge Tjärnlund (M)  
Anders Bergqvist (V)   
Anne-Li Sjölund (C)  
 
att utse följande 3 ersättare 
 
Lars Åström (S) 
Filip Jinton (L)   
Sverker Ågren (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

38. 1 ledamot i Stiftelsen Norrlandsfonden för 2019-2022 
 

Ingemar Nilsson (S)  
 
att utse följande adjungerad: 
 

39. 1 adjungerad till Stiftelsen Nämforsen för 2019-2022 
 

Mikael Sjölund (S) 
 
att utse följande ledamöter: 
 

40. 4 ledamöter till Stiftelsen Pensionskassan för beväringsmanskap och 
afskedade båtmän och deras enkor och barn inom Westernorrlands län för 
2019-2022 

 
Anette Lövgren (S)  
Mikael Sjölund (S)  
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Anders Thor (SJVP)  
Mona Lundqvist (KD)  

 
att utse följande ledamöter: 
 

41. 3 ledamöter i Strukturfondspartnerskapet för 2019-2022 
 

Sara Nylund (S)  
Bertil Kjellberg (M)  
Jonny Lundin (C) 
 
att utse följande ledamöter: 
 

42. 1 ledamot i Sveriges ekokommuner för 2019-2022 
 

Hans Backlund (S)  
 
att utse följande ersättare: 

 
Nina Orefjärd (V)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

43. 2 ledamöter i Västernorrlands energikontor för 2019-2022 
 

Hans Backlund (S)  
Björn ter Bruggen (C)  
 
att utse följande ersättare:  
 
Sigge Tjärnlund (M)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

44. 2 ledamöter i Västernorrlands läns trafiksäkerhetsförbund (NTF) för 2019-
2022 

 
Vakant (S)  
Gunlög Jacobsson (KD)   
 
Ombud 
Vakant 

 
att utse ersättare till ombud 
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Isabelle Tejbo (SJVP) 

 
att utse följande ledamöter: 
 

45. 5 ledamöter i Viltförvaltningsdelegationen för 2019-2022 
 

Stefan Dalin (S)  
Susanne Lindahl (S)  
Tony Andersson (M)  
Lars-Gunnar Hultin (V)  
Robert Thunfors (SJVP)  
 
att utse följande 5 ersättare 
 
Mikael Ahnström (S)  
Björn Nordling (S)  
Kerstin Svensson (M)  
Kjell Bergkvist (C)  
Sören Ödmark (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

46. 3 ledamöter i Övervakningsnämnden i Sundsvall för 2019-2022 
 

Tommy Svärd (S)  
Lena Brunzell (S)  
Sanna Jonsson (C)  
 
att utse följande 3 ersättare 
 
Åke Nylén (S)  
Camilla Nilsson (L)   
Mona Lundqvist (KD)  
 
att utse följande ledamöter: 
 

47. 3 ledamöter varav en ordförande i Kostnämnden Sollefteå för 2019-2022 
 

Mikael Sjölund (S) ordförande 
Kerstin Svensson (S)  
Jessica Ulander (C) 
 
att utse följande 3 ersättare 
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Susanne Lindahl (S) 
Leif Palmberg (L) 
Elisabeth Sjöström (SJVP)  
 
att utse följande ledamöter: 

 
48. 1 ledamot i Kostnämnden Örnsköldsvik för 2019-2022 

 
Katarina Nylén (S) 
 
att utse följande ersättare: 
 
Johnny Eriksson (V)  

 
 
 
 
 
 
Regionfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl. 16.20 för att 
återupptas den 29 november kl. 9.15. 
 

 
 

DEN 29 NOVEMBER 2018 KL. 9.15 
 
Återupptagande av förhandlingarna 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna 
 
Återupptagande av förhandlingarna 
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§ 204 Budget 2019 Kostnämnden Sollefteå 
 
Diarienummer: 18RS3777 
Ärendeansvarig: Patrik Jacobsson 
Handläggare: Patrik Jacobsson 
 
Ärendebeskrivning 
Kostnämnden Sollefteå utgör en gemensam nämnd mellan Regionen och Sollefteå 
kommun. Verksamheten utgörs av en intäktsfinansierad resultatenhet, där ev. 
prioriteringar inom området görs av nämnden. 
Regionledningsförvaltningen svarar för att budgetförslag upprättas. 
 
Verksamheten beskrivs, planeras och följs upp ur fyra perspektiv- invånar-, 
medarbetar-, process- och ekonomiperspektivet. Inom processperspektivet återfinns 
miljöarbetet inom ramen för kostnämnden. Balanser skapas mellan kort och 
långsiktiga mål och mellan finansiella och icke finansiella mål. 
 
Inför 2019 finns överenskommelser om att Kostnämndens produktionskök vid 
Sollefteå sjukhus ska leverera totalt 52 500 portioner till Specialistvården och 
13 800 till Café och restaurang. Till Sollefteå kommun uppskattas volymen till 
204 300, där 172 500 portioner fortsatt kommer att tillagas i sjukhusets 
produktionskök och resterade 31 800 portioner tillagas i köken på Ärebo och 
Vallänget.  
 
Avtalet för det fortsatta samarbetet är i dagsläget inte är klart men bedöms 
klarläggas i närtid. Fördelning av portioner inför 2019 beräknas till 24,4 procent för 
Region Västernorrland och 75,6 procent för Sollefteå kommun. 
 
Kostnämnden har lämnat in ett budgetförslag i balans.  
 
Kostnämndens omsättning beräknas till 25,8 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019 Kostnämnden Sollefteå, bilaga 16 
 
 
Protokollsutdrag Kostnämnden den 21 september 2018, § 21, bilaga 17 
 
Beredning 
Kostnämnden den 21 september 2018, § 21 
Finansutskottet den 7 november 2018, § 147 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 352 
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Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att godkänna upprättat förslag till budget för 2019 för Kostnämnden Sollefteå. 
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§ 205 Budget 2019 Regionens revisorer 
 
Diarienummer: 18RS8666 
Ärendeansvarig: Lars Halén 
Handläggare: Bengt Einarsson 
  
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige antog vid mötet 25–26 april 2018, § 56, Regionplan för 2019–
2021.  
 
Regionens revisorer har med utgångspunkt i regionplanen utarbetat förslag till 
budget för 2019 med utblick mot kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
Regionens revisorers budgetskrivelse 2019, bilaga 18 
Protokollsutdrag Regionens revisorer den 11 september 2018, § 35, bilaga 19 
 
Beredning 
Regionfullmäktiges presidium den 11 september 2018 
Regionens revisorer den 11 september 2018, § 35 
Finansutskottet den 17 oktober 2018, § 136 
Regionstyrelsen den 26 oktober 2018, § 337 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att inarbeta Regionens revisorers förslag till budget 2019 i regionens budget för 
2019 och ekonomisk plan för 2020–2021. 
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§ 206 Budget 2019 för Patientnämnden – Etiska nämnden 
  
Diarienummer: 18RS9159 
Ärendeansvarig: Lars Halén 
Handläggare: Bengt Einarsson 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige antog vid mötet 25–26 april 2018, § 56, Regionplan för 2019–
2021.  
 
Patientnämnden - Etiska nämnden har med utgångspunkt i planen och utfärdade 
anvisningar utarbetat förslag till budget för 2019 med utblick mot 2020–2021 för 
sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019 för Patientnämnden - Etiska nämnden, bilaga 20 
Protokollsutdrag Patientnämnden - Etiska nämnden den 12 september 2018, § 41, 
bilaga 21 
 
Beredning 
Patientnämnden - Etiska nämnden den 12 september 2018, § 41 
Finansutskottet den 17 oktober 2018, § 137 
Regionstyrelsen den 26 oktober 2018, § 338 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
  
att inarbeta Patientnämnden - Etiska nämndens förslag till budget 2019 i regionens 
budget för 2019 och ekonomiska plan för 2020–2021. 
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§ 207 Arvodesregler för förtroendevalda 2019 – 2022, tilläggsbeslut 
avseende ordförande i Vårdvalsutskottet 
 

 Diarienummer: 18RS11884 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige beslutade den 25–26 april 2018, § 80 att fastställa 
”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019–2022” att gälla 
från och med den 1 januari 2019 och längst till och med den 31 december 2022. 
 
Efter beredning i den nya politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna, 
Moderaterna och Liberalerna föreligger nu ett behov att komplettera fastställda 
”Arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd 2019–2022” med ett 
årligt arvode med 70 % av grundbeloppet till ordförande i Regionstyrelsens 
vårdvalsutskott. 
 
Beredning 
Finansutskottet den 19 november 2018, § 160 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 374 
 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
 
Jonny Lundin (C), Nina Orefjärd (V), Lars Gunnar Hultin (V), Carina Hellström 
(V), Mats Hellhoff (SD), Erik Thunefors (SD), Pia Lundin (SJVP), Robert Thunfors 
(SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Mona Hammarstedt (KD) yrkar avslag till 
regionstyrelsens förslag  
 
Nina Orefjärd (V) yrkar i andra hand på ”att införandet av ytterligare en rådspost 
finansieras genom att sänka arvodet för övriga rådsposter, både majoritets och 
oppositions, i motsvarande grad.” 
 
Lars Gunnar Hultin (V) yrkar bifall till Nina Orefjärds (V) tilläggsyrkande. 
 
 
Yttranden 
Pirjo Jonsson (S), Lena Asplund (M), Gunnar Fors (V), Per Gybo (SJVP), Mathias 
Westin (SJVP) yttrade sig även i ärendet 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag mot Jonny Lundins (C) m.fl. 
avslagsyrkande under proposition. Regionfullmäktige godkände 
propositionsordningen.  
 
Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar att ärendet skall avgöras idag. 
Votering begärs. 
 
Votering  
Den som önskar tillstyrka regionstyrelsens förslag röstar ja, den som tillstyrker 
Jonny Lundins (C) m.fl. avslagsyrkande röstar nej. 
 
 
Röstar ja 
Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund Arab (S), Erik Bäckström 
Andersson (S), Desislava Cvetkova (S), Jan-Olov Häggström (S), Roger Johansson 
(S), Liss Jonasson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert Kuusikko (S), Robert Larsson (S), 
Susanne Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Bengt Nilsson (S), Christina Nordenö (S), 
Glenn Nordlund (S), Gudrun Nygren (S), Katarina Nylén (S), Åke Nylén (S), Sara 
Nylund (S), Birgith Olsson Johansson (S), Siw Sachs (S), Lena Sjöberg (S), Bruno 
Sjölund (S), Mikael Sjölund (S), Magnus Wester (S), Malin Westman (S), Lars 
Åström (S), Jeanette Karlsson (M), Bertil Kjellberg (M), Tomas Milling (M), Anna 
Proos (M), Tony Andersson (M), Lena Asplund (M), Rodney Engström (M), Anita 
Danielsson (M), Per Wahlberg (M), Linda Strandfjäll (M), Arne Engholm (L), Leif 
Palmberg (L), Ingeborg Wiksten (L) 
 
Röstar nej 
Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C), Jonny Lundin (C), Sanna Jonsson (C),  
Robert Sandström (C), Jan Sehlin (C), Björn Ter Bruggen (C), Jessica Ulander (C), 
Marie Buhr (V), Johnny Eriksson (V), Gunnar Fors (V), Sebastian Gunnesson (V), 
Carina Hellström (V), Isabell Mixter (V), Nina Orefjärd (V), Lars-Gunnar Hultin 
(V), Erik Thunefors (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Lennart Bergström 
(SD), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson (SD), Gudrun Ledin (SD), Marcus 
Molinder (SD), Sven Erik Ragnarsson (SD), Mattias Rösberg (SJVP), Robert 
Thunfors (SJVP), Mathias Westin (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP), Annica 
Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Maria Borgehammar 
(KD), Bo Grafström (KD), Mona Hammarstedt (KD), Joachim Jonsson (KD),  
Michal Zakolski (KD) 
  
Resultat Ja 41 nej 36  
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Reservationer 
Kjell Bergkvist (C), Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Jan Sehlin (C), Sanna 
Jonsson (C), Jessica Ulander (C), Björn Ter Bruggen (C), Robert Sandström (C) 
reserverar sig till förmån för Jonny Lundins (C) m.fl. avslagsyrkande med följande 
text: 

 
”Arvodesregler för förtroendevalda och politisk organisation fastställs av 
Regionfullmäktige innan val för att inte vara beroende av vilka förtroendevalda 
politiker som väljs och vilka samarbeten som formas mellan partier efter val. En 
viktig princip där den nya majoriteten (S, M, L) nu gör ett direkt avsteg.” 
 
Mats Hellhoff (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Marcus Molinder (SD), 
Marianne Larsson (SD), Lennart Bergström (SD), Sven Erik Ragnarsson (SD),   
Gudrun Ledin (SD), Erik Thunefors (SD), Lars-Gunnar Hultin (V), Gunnar Fors 
(V), Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V), Carina Hellström (V), Sebastian 
Gunnesson (V),  Johnny Eriksson (V), Marie Buhr (V) reserverar sig till förmån för 
Jonny Lundins (C) m.fl. avslagsyrkande. 
 
Per Gybo (SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP), Robert 
Thunfors (SJVP), Annica Engström (SJVP), Mathias Westin (SJVP), Pia Lundin 
(SJVP) reserverar sig till förmån för Jonny Lundins (C) m.fl. avslagsyrkande med 
följande text: 
 
”Arvodesregler beslutas före val av en anledning. Att de inte ska lättvindigt ändras 
efter valet. I en region med stora ekonomiska utmaningar och där personalen och 
befolkningens förtroende för den politiska organisationen, skickar detta beslut helt 
fel signaler. Onödiga utgifter skall undvikas. Det gjordes tvärt om idag.” 
 
Mona Hammarstedt (KD), Maria Borgehammar (KD), Joachim Jonsson (KD), 
Michal Zakolski (KD), Bo Grafström (KD) reserverar sig till förmån för Jonny 
Lundins (C) m.fl. avslagsyrkande. 
 
 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag mot Nina Orefjärds (V) tilläggsyrkande 
under proposition. Regionfullmäktige godkände propositionsordningen.  
 
Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsens förslag 
bifallits. Votering begärs. 
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Votering  
Den som önskar tillstyrka regionstyrelsens förslag röstar ja, den som tillstyrker Nina 
Orefjärds (V) tilläggsyrkande röstar nej. 
 
 
Röstar ja 
Lena Sjöberg (S), Bruno Sjölund (S), Mikael Sjölund (S), Lars Åström (S), Magnus 
Wester (S), Malin Westman (S), Ewa Back (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund 
Arab (S), Erik Bäckström Andersson (S), Desislava Cvetkova (S), Jan-Olov 
Häggström (S), Roger Johansson (S), Liss Jonasson (S), Pirjo Jonsson (S), Robert 
Kuusikko (S), Robert Larsson (S), Susanne Lindahl (S), Anette Lövgren (S), Bengt 
Nilsson (S),Christina Nordenö (S), Glenn Nordlund (S), Gudrun Nygren (S), 
Katarina Nylén (S), Åke Nylén (S), Sara Nylund (S), Birgith Olsson Johansson (S), 
Siw Sachs (S), Tony Andersson (M), Lena Asplund (M), Rodney Engström (M), 
Anita Danielsson (M), Anna Proos (M), Tomas Milling (M), Jeanette Karlsson (M), 
Bertil Kjellberg (M), Linda Strandfjäll (M), Per Wahlberg (M), Sven Erik 
Ragnarsson (SD), Lennart Bergström (SD), Mats Hellhoff (SD), Marianne Larsson 
(SD), Marcus Molinder (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD), Ingeborg Wiksten 
(L), Leif Palmberg (L), Arne Engholm (L)  
 
Röstar nej 
Barbro Ekevärn (SJVP), Annica Engström (SJVP), Per Gybo (SJVP), Pia Lundin 
(SJVP), Mattias Rösberg (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Mathias Westin (SJVP), 
Marie Buhr  (V), Johnny Eriksson (V), Gunnar Fors (V), Sebastian Gunnesson (V), 
Carina Hellström (V), Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V), Lars-Gunnar Hultin 
(V)  
 
Avstår 
Kjell Bergkvist (C), Roger Byström (C), Sanna Jonsson (C), Jonny Lundin (C), 
Jessica Ulander (C), Robert Sandström (C), Björn Ter Bruggen (C), Jan Sehlin (C), 
Gudrun Ledin (SD), Erik Thunefors (SD), Maria Borgehammar (KD), Mona 
Hammarstedt (KD), Michal Zakolski (KD), Joachim Jonsson (KD), Bo Grafström 
(KD)  
 
 
Resultat: 47 ja 15 nej 15 avstår 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att det årliga arvodet till ordförande i Regionstyrelsens vårdvalsutskott skall 
fastställs till 70 % av grundbeloppet enligt ”Arvodesregler för förtroendevalda samt 
regler för partistöd 2019–2022”; samt 
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att beräknad kostnad på cirka 800.000 kronor per år inarbetas i budgeten 2019 och i 
planen för kommande år. 
 
Reservationer 
Marie Buhr  (V), Johnny Eriksson (V), Gunnar Fors (V), Sebastian Gunnesson (V), 
Carina Hellström (V), Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V), Lars-Gunnar Hultin 
(V) reserverar sig till förmån för Nina Orefjärds (V) tilläggsyrkande 
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§ 208 Justering av avgiftsbefrielse till beslutet om införande av 
patientavgift för sjukvårdande behandling som utförs av 
ambulanspersonal 

 
Diarienummer: 18RS11851 
Ärendeansvarig: Ann Holmström 
Handläggare: Emma Nyberg 
 
Ärendebeskrivning 
Vid Regionfullmäktige den 20–21 juni 2018, § 116, beslutades om införande av 
avgift för sjukvårdande behandling som utförs av ambulanspersonal och som inte 
leder till vidare transport till akutmottagning eller primärvårdsjour. Den nya 
avgiften träder i kraft från och med 1 januari 2019. 
 
I underlaget räknas avgiftsbefriade grupper upp enligt följande: 
 
 Ingen avgift för barn och unga under 19 år 
 
 Ingen avgift för personer 85 år eller äldre 
 
 Ingen avgift för mödrahälsovård i samband med graviditet  

Gäller fr.o.m. den dag man blir inskriven i mödravården och t.o.m. den dag 
efterkontrollen är genomförd (inom ca 12 veckor). 

 
 Ingen avgift för värnpliktiga  
 
 Ingen avgift vid återbesök på grund av försämrat tillstånd i samma sjukdom,  

Ingen patientavgift uttas om patienten återkommer inom samma dygn. 
 
 Ingen avgift vid överflyttning mellan vårdinrättningar, då detta är en 

sjuktransport 
 

Sedan tidigare har Region Västernorrland beslutat om avgiftsbefrielse för Barn och 
unga till och med 19 år. Regionstyrelsens beslut behöver därmed korrigeras för att 
harmoniera med rådande regelverk.  
 
Beslutsunderlag 
Regionfullmäktige 20–21 juni 2018, §116, Införande av patientavgift för 
sjukvårdande behandling som utförs av ambulanspersonal 
Avgiftshandboken flik 2 Öppenvård - Avgiftsbefrielse 
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Beredning 
Finansutskottet den 19 november 2018, § 159 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 373 
 
 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar på regionstyrelsens förslag 
 
att beslutet om avgift vid sjukvårdande behandling i ambulans förenas med 
avgiftsbefrielse för barn och unga till och med 19 år.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Regionfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl. 11.30 för att 
återupptas kl. 13.30. 
 

 
 

DEN 29 NOVEMBER KL 13.30 
 

Återupptagande av förhandlingarna 
 
Regionfullmäktige återupptar förhandlingarna 
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§ 209 Budget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020 – 2021  
 
Diarienummer: 18RS1315 
Ärendeansvarig: Lars Halén 
Handläggare: Bengt Einarsson 
 
Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige antog vid sammanträdet den 25–26 april 2018 Regionplan för            
2019–2021. Nämnder och regionstyrelse har därefter under våren 2018 beslutat om 
mer detaljerade budgetförutsättningar liksom balanserade styrkort inom sina 
respektive ansvarsområden. 
 
Med utgångspunkt i dessa beslut och i nämndernas och styrelsens förslag till budget 
har förslag till budget för 2019 samt ekonomisk plan för 2020–2021 upprättats.  
 
I budgeten har hänsyn tagits till den förändrade förtroendemannaorganisation som 
beslutats i Regionfullmäktige den 28 februari–1 mars 2018.  
 
Från och med år 2019 har den nya Nämnden för hållbar utveckling ansvar för 
verksamheterna inom förvaltningen Regional utveckling som överflyttas från 
Regionstyrelsens ansvarsområde. Regionstyrelsen har ansvarat för upprättande 
budget och plan för 2019–2021, då den nya nämnden tillträder först den 1 januari 
2019. Upprättat budgetförslag ryms inom tilldelat ekonomiskt utrymme. 
 
Förutom ansvaret för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården som 
hittills ansvarats för inom Hälso- och sjukvårdsnämnden överförs ansvaret för 
Laboratoriemedicin Västernorrland och Folkhälsa inklusive samordningsförbunden 
från och med 2019 till Hälso- och sjukvårdsnämnden från Regionstyrelsen 
respektive Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden där den senare då 
upphör. Även produktionsansvaret för de Regiondrivna Hälsocentralerna och 
Folktandvården flyttas till Hälso- och sjukvårdsnämnden. De ekonomiska ramarna 
för de Regiondrivna Hälsocentralerna och Folktandvården ligger fortsatt under 
Regionstyrelsen. 
 
Då den nya förtroendemannaorganisationen träder i kraft först den 1 januari 2019 
har arbetet med budget 2019–2021 ansvarsmässigt i stort sett legat kvar i befintlig  
organisation under år 2018. Detta innebär att ansvaret för att ta fram budget för 
Folkhälsa inklusive samordningsförbunden, Hälsocentralerna inklusive Österåsens 
hälsohem samt Folktandvården genomförts inom ramen för Folkhälso-, 
primärvårds- och tandvårdsnämnden. För Hälso- och sjukvårdsnämnden 
gemensamt, Specialistvården och Rättspsykiatriska regionkliniken ligger ansvaret  
kvar hos Hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även 
ansvarat för utarbetandet av budget för Laboratoriemedicin Västernorrland. 
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Förändringarna i nämndorganisationen innebär bland annat att det inom 
verksamheterna bättre ska kunna tillvaratas olika kompetenser så att 
kapacitetsutnyttjandet hos läkare och övrig vårdpersonal optimeras vid 
hälsocentralerna och länsverksamheterna. Inom området tas nu fram 
kompetensförsörjningsplaner i syfte att på samtliga nivåer i verksamheterna nå en 
bättre överblick över behov och utifrån detta strategiskt planera    
kompetensutveckling och -försörjning. 
 
Förslag avseende Regionens revisorer är upprättat i samråd med fullmäktiges 
presidium. Förslaget ligger inom tilldelad ekonomisk ram. 
 
För primärvården sker fördelningen av resurserna med utgångspunkt i Regelboken 
för Vårdval Västernorrland som gäller för såväl regiondrivna hälsocentraler som 
externt drivna vårdcentraler inom området. En handlingsplan genomförs nu för att 
motverka underskott i hälsocentralernas verksamhet. Planen ska omfatta åtgärder 
motsvarande en årlig minskad nettokostnad med 22 miljoner kronor under år 2019, 
vilket är den nivå som beräknas för befarade obalanser i budgetförslaget för 
Hälsocentralerna. 
 
Regelboken för primärvården år 2018 innebär en omfördelning där fast ersättning 
erhåller en högre andel och de rörliga ersättningarna får mindre betydelse, vilket 
innebär att hälsocentraler och vårdcentraler tillförs ökade ekonomiska resurser 
jämfört med tidigare regelverk men inom ramen för befintliga resurser totalt. Därtill 
kommer att en ramutökning genomförts med 15 miljoner kronor för primärvården i 
länet varav cirka 10 miljoner kronor beräknas tillfalla de regiondrivna 
hälsocentralerna.  
 
För primärvården föreslås nu i detta budgetförslag en fortsatt satsning innebärande 
en ramutökning med 30 miljoner kronor i länet för år 2019 varav cirka 18 miljoner 
kronor beräknas tillfalla de regiondrivna hälsocentralerna. Åren därefter, 2020 och 
2021, fortsätter satsningen med 60 respektive 90 miljoner kronor i ramutökning. 
Detta kan ske genom att halva satsningen finansieras från avsatta medel för 
oförutsedda kostnader inom finansförvaltningen samt genom att resterande belopp 
överförs från Specialistvårdens ram för somatisk vård. Detta är en förändring som 
ligger i linje med målsättningen i ”Målbilden för framtida hälso- och sjukvård” och 
är ett fortsatt steg för att stärka primärvårdens resurser.  
 
Inom Folktandvården sker fördelningen inom ramen för det system för transparens 
och konkurrensneutralitet som gäller. Tandvårdstaxan föreslås revideras enligt  
förslag till budget för 2019. Förslaget innebär en höjning överlag med 2,8 procent 
och kommer att utarbetas samt fastställas senast vid Regionstyrelsens möte den 14 
december 2018. Förslaget till taxehöjning följer Landstingsprisindex exklusive 
läkemedel och är därmed i enlighet med beslut i Regionfullmäktige 21–22 juni 
2018. 
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I enlighet med tidigare beslutad Regionplan ska den somatiska vårdens 
nettokostnader reduceras med 100 miljoner kronor årligen vilket har klarats. Trots 
denna reducering innebär påskjutande kostnader att risker och problem att klara 
balans mot Specialist-vårdens budgetutrymme med omkring i storleksordningen 
280–300 miljoner kronor. 

 
Som en konsekvens av ovanstående satsning på primärvården, innebärande bland 
annat att hälften av satsningen ska finansieras genom en överföring från 
Specialistvårdens somatiska ram, sker en reducering med 15 miljoner kronor av 
denna ram för år 2019 och därefter för följande år med 30 respektive 45 miljoner 
kronor för åren 2020 respektive 2021. 
 
Regionstyrelsen anser att de genomförda satsningarna på arbetsvillkor, i form av 
kompetenstrappa och arbete två av fem helger, inom i första hand specialistvården 
borde bidra till möjligheten att minska beroendet av inhyrd personal. För att 
långsiktigt klara de ekonomiska målen och verksamheten inom tilldelade resurser 
krävs att nyttjandet av inhyrd personal minskar med minst 300 miljoner kronor 
under planperioden, med större delen i början av planperioden.  På grund av de 
ekonomiska problem som fortfarande finns inom Specialistvården framställs ändå 
om utökade ekonomiska medel. Framställan avser tre områden inom den somatiska 
vården. Dessa områden är: 
 En permanent förstärkning med 45 miljoner kronor för ökade kostnader 

avseende grundbemanning med arbete 2 helger av 5 samt 30 miljoner kronor 
för merkostnader avseende kompetenstrappa; sammanlagt 75 miljoner kronor. 

 En permanent förstärkning med 17,5 miljoner kronor för ökade kostnader 
avseende hyror för nya operationslokaler vid Sundsvalls sjukhus. 

 En permanent förstärkning med 1,9 miljoner kronor motsvarande tre 
audionom-tjänster inom hörselvården i syfte att löpande klara vårdgarantin 
samt 17,2 miljoner kronor i tillfälliga kostnader inom hörselvården fördelade 
över åren 2019–2020 avseende utprovning och inköp av hörapparater i syfte att 
ta bort köer och väntetider inom området. 

 
Den Rättspsykiatriska regionvårdskliniken (RPK) utgör en egen förvaltning med 
egen ekonomisk ram. För verksamhetens fortsatta bedrivande bör en förstudie med 
utgångspunkt i behov av omlokalisering av viss verksamhet på sikt göras för att 
klara säkerhet och ekonomi inom RPK. 
 
När det gäller avgifter (bilaga C) inom hälso- och sjukvården är dessa anpassade 
till tagna beslut, där de senaste förändringarna gäller patientavgift om 400 kronor 
per sjukvårdande behandlingstillfälle inom ambulansverksamheten. Avgiften gäller 
från och med den 1 januari 2019 och ingår i högkostnadsskyddet. 
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Inom Laboratoriemedicin Västernorrland finns behov av större investeringar under 
planperioden. Investeringsutgifter, framför allt avseende medicinsk-teknisk 
utrustning beräknas till cirka 32 miljoner kronor under de tre åren. Av dessa behov 
ryms 12 miljoner kronor inom det avskrivningsutrymme som finns disponibelt i 
budget.  
 
När det gäller investeringar har även vissa mindre behov av ökat 
investeringsutrymme framförts från Hälsocentralerna och Folktandvården med 0,8 
respektive 0,4 miljoner kronor.  
 
Differenserna enligt ovan med 21 miljoner kronor för medicinsk-teknisk utrustning 
kan i sin helhet täckas genom ett nu lägre investeringsbudgetbehov inom 
Specialistvården efter genomförandet av om- och tillbyggnad vid 
operationscentrum i Sundsvall. 
Patientnämnden-Etiska nämnden arbetar nu i enlighet med riksdagsbeslut om ny lag 
om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården vilket innebär ett ökat uppdrag för 
vilket ökade ramar erhållits. Det budgetförslag som upprättats inryms inom de 
medel som tilldelats. 
 
Regionledningsförvaltningen har ansvar för ledning och stöd för regionens 
kärnverksamheter. Vissa justeringar inom förvaltningens inre verksamhet påkallas i 
syfte att utveckla det stöd som tillhandahålls till de olika verksamheterna. Detta 
arbete kommer att genomföras under 2019-2020. 
 
De nettoinvesteringar som föreslås i Investeringsplan perioden 2018–2021 
överskrider den återanskaffningsnivå som beräknas med utgångspunkt i 
avskrivningsutrymmet med 41 miljoner kronor. Investeringsplanens olika objekt, 
där Onkologkliniken i Sundsvall är det största objektet, framgår av bilaga B. 
Driftkostnadskonsekvenser av de projekt som tagits upp i investeringsplan beräknas 
uppgå till cirka 15 miljoner kronor. Dessa kostnader ska inrymmas i 
verksamheternas fastställda resursramar. 

 
 
Beslutsunderlag 
Budget 2019 samt ekonomisk plan 2020–2021, bilaga 22 
Förslag till budget 2019 samt ekonomisk plan 2020–2021 Vänsterpartiet bilaga 23 
Förslag till budget 2019 samt ekonomisk plan 2020–2022 Sverigedemokraterna, 
bilaga 24 
 
Förslag till budget 2019 samt ekonomisk plan 2020–2022 Kristdemokraterna, 
bilaga 25 
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Beredning 
Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden den 3 oktober 2018, §§ 87–89 
Hälso- och sjukvårdsnämnden den 4 oktober 2018, §§ 121–124 
Patientnämnden-Etiska nämnden den 12 september 2018, § 41 
Regionens revisorer den 11 september 2018, § 35 
Personal- och allmänna utskottet den 1 oktober 2018. §§ 75–76 
Finansutskottet den 17 oktober 2018, § 75–76 
Finansutskottet den 19 november 2018, § 155 
Regionstyrelsen den 19 november 2018, § 369 
 
Yrkanden 
Glenn Nordlund (S), Hans Backlund (S), Elina Backlund Arab (S), Sara Nylund (S), 
Lena Asplund (M), Ingeborg Wiksten (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag 
 
Jonny Lundin (C), Roger Byström (C) yrkar bifall till centerpartiets budgetförslag, 
reservation mot majoritetens förslag 

 
Isabell Mixter (V), Gunnar Fors (V), Sebastian Gunnesson (V) yrkar bifall till 
vänsterpartiets förslag till budget  
 
”Vänsterpartiet yrkar att regionfullmäktige beslutar  
 
att fastställa budget 2019 och ekonomisk plan 2020-2021 I enlighet med 
Vänsterpartiets förslag 
 
att Vänsterpartiets ekonomiska plan ska utgöra underlag för arbetet med 
Regionplan 2020-2022 
 
att ge regionstyrelsen I uppdrag att revidera resursramar, resultatbudget, 
kassaflödesanalys och balansbudget samt övriga tabellverket utifrån Vänsterpartiets 
budgetförslag. 
 
att fastställa det finansiella målet till en ekonomi I balans över tid 
 
att fastställa regionstyrelsens förslag till investeringsplan och ge regionstyrelsen I 
uppdrag att I förslag till tilläggsbudget för 2019 återkomma med de revideringar 
som behövs för att kunna öppna  
att de akuta verksamheterna och BB/förlossningen vid sjukhuset i Sollefteå. 
 
att bifalla dessa att-satser I regionstyrelsens förslag: 
- 1:a att-satsen om uppdrag till HSN om kostnader för inhyrd personal 
- 2:a att-satsen om tandvårdstaxa  
- 4:e att-satsen om hyreskostnader operationslokaler 
- 5:e att-satsen om tillfälliga kostnader inom hörselvården 
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- 6:e att-satsen om personalkostnader inom specialistvården 
7:e att-satsen om uppmaning till HSN att vidta åtgärder för att sänka 
kostnadsnivån  

- 12:e att-satsen om tilläggsbudget för 2019 samt  
- 13:e att-satsen om skattesats 
 
att avslå övriga att-satser i regionstyrelsens förslag. 
 
att uppdra till regionstyrelsen att fastställa reviderad Ersättningsbilaga inom 
vårdvalet för 2019 så att den utökade ramen för primärvården I budgeten kan 
användas fullt ut 
 
Mats Hellhoff (SD), Erik Thunefors (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas 
budgetförslag 
 
Mona Hammarstedt (KD) yrkar bifall till kristdemokraternas budgetförslag 
 
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till följande tilläggsförslag ”att Regionfullmäktige 
omgående tillsätter en fullmäktigeberedning med samtliga partier representerade, 
för att politiskt leda arbetet för att nå ett ökat oberoende av inhyrd personal i Region 
Västernorrland.” 
 
 
Yttranden 
Ewa Back (S), Carina Hellström (V), Lars-Gunnar Hultin (V), Mattias Rösberg 
(SJVP), Mathias Westin (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP) 
yttrade sig också i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer regionstyrelsens förslag mot Jonny Lundins (C) budgetförslag 
Isabell Mixters (V) budgetförslag Mats Hellhoff (SD) budgetförslag och Mona 
Hammarstedt (KD) budgetförslag. Regionfullmäktige godkände 
propositionsordningen.  
 
Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens 
förslag. 
 
Reservationer 
Kjell Bergkvist (C), Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Jan Sehlin (C), Sanna 
Jonsson (C), Jessica Ulander (C), Björn Ter Bruggen (C),  Robert Sandström (C), 
Lars-Gunnar Hultin (V), Gunnar Fors (V), Nina Orefjärd (V), Isabell Mixter (V),  
Carina Hellström (V), Sebastian Gunnesson (V),  Johnny Eriksson (V), Marie Buhr 
(V), Mats Hellhoff (SD), Sven-Ingemar Vernersson (SD),  Marcus Molinder (SD), 
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Marianne Larsson (SD), Lennart Bergström (SD), Sven Erik Ragnarsson (SD), 
Gudrun Ledin (SD), Erik Thunefors (SD), Per Gybo (SJVP), Mattias Rösberg 
(SJVP), Barbro Ekevärn (SJVP), Robert Thunfors (SJVP), Annica Engström 
(SJVP), Mathias Westin (SJVP), Pia Lundin (SJVP), Mona Hammarstedt (KD), 
Maria Borgehammar (KD), Joachim Jonsson (KD), Michal Zakolski (KD), Bo 
Grafström (KD) 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jonny Lundins (C) tilläggsyrkande mot avslagsyrkande. 
Regionfullmäktige godkände propositionsordningen.  
 
Ordförande finner att regionfullmäktige beslutar att avslå Jonny Lundins (C) 
tilläggsyrkande. 
 
 

 
Beslut: 
 
Regionfullmäktige beslutar 
 
att uppdra Hälso- och sjukvårdsnämnden att till Regionfullmäktiges möte i februari        
2019 återkomma med beskrivning av vidtagna och planerade åtgärder, målnivåer 
samt utvecklingen av kostnaderna och volymen för inhyrd personal jämfört med 
tidigare år;    
 
att uppdra till Regionstyrelsen att fastställa Tandvårdstaxa inom ramen för en 
höjning för år 2019 med 2,8 procent;  
 
att godkänna nämndernas och styrelsens förslag till investeringsutgifter för år 2019; 
 
att godkänna Hälso- och sjukvårdsnämndens framställan om utökad budgetram 
avseende en permanent förstärkning med 17,5 miljoner kronor för ökade 
hyreskostnader vid nya operationslokaler vid Sundsvalls sjukhus; 
 
att godkänna Hälso- och sjukvårdsnämndens framställan om utökad budgetram 
17,2 miljoner kronor i tillfälliga kostnader inom hörselvården fördelade över åren 
2019–2020 avseende utprovning och inköp av hörapparater i syfte att ta bort köer 
och väntetider inom området;  
 
att, när definitiva beslut om statsbidrag till personalsatsningar med mera föreligger, 
utöka Hälso- och sjukvårdsnämndens budget i den utsträckning utrymme finns för 
permanenta resurstillskott avseende personalkostnader inom den somatiska vården 
respektive hörselvården; 
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att uppmana Hälso- och sjukvårdsnämnden att i övrigt vidta åtgärder för att 
nedbringa kostnadsnivån i syfte att nå balans i ekonomin inom tilldelat ekonomiskt 
utrymme; 
 
att tillföra Regionstyrelsens anslag för primärvård 30,0 miljoner kronor år 2019, 
60,0 miljoner kronor år 2020 och 90,0 miljoner kronor år 2021; 
 
att reducera Specialistvårdens somatiska ram med 15,0 miljoner kronor för år 2019 
och med 30,0 miljoner kronor respektive 45,0 miljoner kronor år 2020 och 2021;  
  
att uppdra till Regionstyrelsen att fastställa reviderad Ersättningsbilaga inom 
vårdvalet för år 2019 inom ramen för ett utökat anslag för primärvård med 30,0 
miljoner kronor för detta år; 
 
att fastställa ”Budget för 2019 samt ekonomisk plan 2020–2021” innefattande 
finansiella mål, investeringsplan samt avgifter inom hälso- och sjukvården (bilaga);  
 
att framställningar och förändringar som nämns ovan och berör olika verksamheter 
i den mån de godkänns i detta beslut, verkställs i samband med tilläggsbudget för år 
2019.  
 
att fastställa utdebitering för 2019 till 11:29 kronor per skattekrona; samt 
 
att föreliggande ekonomiska plan ska utgöra underlag för arbetet med Regionplan 
för 2020–2022. 
 
 
 
 
DEN 29 NOVEMBER KL 13.30 

 
Under ärendets gång ajourneras mötet två gånger enligt följande: 
 
Regionfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl.12:00 för att 
återupptas kl.13:30 
 
Regionfullmäktige beslutade att ajournera sina förhandlingar kl.14:47 för att 
återupptas kl.15:00 
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Reservationer 
Kjell Bergkvist (C), Jonny Lundin (C), Roger Byström (C), Jan Sehlin (C), Sanna 
Jonsson (C), Jessica Ulander (C), Björn Ter Bruggen (C), Robert Sandström (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonny Lundins (C) tilläggsyrkande. 
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§ 210 Interpellation från Mona Hammarstedt (KD) om 

demensutredningar 
 
Mona Hammarstedt (KD) har inkommit med en interpellation ställt till hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) om demensutredningar. 
 
Interpellation, bilaga 26 
Svar på interpellation, bilaga 27 
 
Mona Hammarstedt (KD) tackar för svaret. 
  
I detta ärende yttrade sig även Barbro Ekevärn (SJVP) 
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Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2018-11-28--29 18RS2 56 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
§ 211 Interpellation från Henrik Sendelbach (KD) om att 

organdonationerna kan bli fler 
 

Henrik Sendelbach (KD) har inkommit med en interpellation ställt till hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) om att organdonationerna kan bli fler 
 
 
På grund av sjukdom beslöt ordförande att ta denna interpellation nästa 
fullmäktigemöte i februari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2018-11-28--29 18RS2 57 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
§ 212 Interpellation från Mona Hammarstedt (KD) om trygg och säker 

in- och utskrivning 
 
Mona Hammarstedt (KD) har inkommit med en interpellation ställt till hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande Ewa Back (S) om trygg och säker in- och 
utskrivning. 
 
Interpellation, bilaga 28 
Svar på interpellation, bilaga 29 
 
 
Mona Hammarstedt (KD) tackade för svaret. 
 
 
I detta ärende yttrade sig även Nina Orefjärd (V) 
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Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONFULLMÄKTIGE 

Datum Dnr Sida 

2018-11-28--29 18RS2 58 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
 

 
§ 213 Avslutning 
 
Sedan samtliga ärenden behandlats vände sig ordförande till fullmäktiges ledamöter 
och övriga närvarande och tackade för de nu avslutade förhandlingarna samt önskar 
alla en god jul och gott nytt år.  
 
 
Fullmäktiges möte förklarades avslutat och ledamöterna åtskildes kl. 15.30. 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Johanna Bylander 
 
 
Justeras 
 
 
 
Jan Olov Häggström 
 
 
 
 
Bengt Nilsson (S) 
 
 
 
 
Isabell Mixter (V) 

137



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(67) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Rådhuset, måndagen den 17 december 2018 kl.13:15 – 19:15 
Ajournering kl.14:30-15:10, 17:04-17:15, 17:40-17:43, 18:20-18.25, 18:33-18:37,  
18:45-18:50  

Beslutande Ledamöter 

Se lista på sidan 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Se lista på sidan 3 

Övriga närvarande Sofia Pettersson, kommundirektör, Johanna Laine, kommunsekreterare 

Justerare Björn Nordling (S) och Lennart Bolander (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2018-12-20, kl.09:15  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 132-155 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Göran Norlander  

 Justerare 
  

 Björn Nordling (S) Lennart Bolander (M)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-12-17 

Datum då anslaget sätts upp 2018-12-20 Datum då anslaget tas ned 2019-01-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
48(67) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 148 Dnr 2018-000400 110 

Val till mandatperioden 2019-2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till arbetslivsnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja följande 
ledamöter och ersättare: 

Ledamöter (9 st)  Ersättare (7 st) 

Nina Skyttberg (S)  Brendan McCarthy (S) 

Krystof Lukazevicz (S)  Olle Burlin (V) 

Martin Neldén (V)  Kicki Östensson (MP) 

Laurent Serrure (MP)  Mai Nahas (KD) 

Sverker Ågren (KD)  Lena Fassali (C) 

Dunia Ali (C)   Rickard Viklund (M)  

Bengt Wallgren (M)  Olov Asplund (L) 

Bill Lindgren (M) 

Glenn Sehlin (SD) 

 

att som arbetslivsnämndens ordförande välja Sverker Ågren (KD) 

att som 1:e vice ordförande välja Nina Skyttberg (S) 
att som 2:e vice ordförande välja Bengt Wallgren (M) 
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Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
53(67) 

Sammanträdesdatum 
2018-12-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

att till AB Härnösandshus för mandatperioden 2019-2022 välja följande 
ledamöter och ersättare:     

Ledamöter (5 st)  Ersättare (5 st) 

Cathrin Rehnström (S)  Mats Höglund (S) 

Carl Fredrik Edgren (V)  Basel Aljamal (S) 

Tomas Frejarö (MP)  Anders Nordström (KD) 

Anette Nordin (C)   Sven Westerlund (C)  

Karl-Einar Björner (M)  Roland Stenberg (M) 

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

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

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

 

att som begravningsombud till Länsstyrelsen inte föreslå någon person 

 
att till regionala samverkansrådet för mandatperioden 2019-2022 välja 
följande ledamöter och ersättare: 

Ledamöter (2 st)  Ersättare (2st) 

Andreas Sjölander (S)  Ingemar Wiklander (KD) 

Anders Gäfvert (M)  Ingemar Ljunggren (M) 

 

att till Kollektivtrafikmyndighetens direktion för mandatperioden 2019-
2022 välja följande ledamot och ersättare:     

Ledamot   Ersättare 
Knapp Britta Thyr (MP)  Christian Wasell (M) 

 

att till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland för mandatperioden 2019-
2022 välja följande ledamöter och ersättare:     

Ledamöter (3 st)  Ersättare (2 st) 

Monica Fahlén (S)  Johan Sundqvist (MP) 

Ingrid Nilsson (V)  Ingemar Wiklander (KD) 

Jonas Tynér (M) 

att som vice ordförande välja Monica Fahlén (S) 
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Verksamhetsplan för 2019, övergripande  
 
Nationella, regionala och lokala mål, museilag och stiftelsens stadgar, vision och verksamhetsidé liksom långsiktiga mål ligger till grund för detta dokument.  
I denna inriktning beskrivs specifika utvecklingsområden i verksamheten för år 2018, inte det dagliga uppdraget eller ständiga förbättringsaktiviteter, som beskrivs i 
avdelningarnas VP. Pågående eller planerade projekt ligger i särskilt projektplanering, som följs upp till styrelsemötena.  
 
 
 

Utvecklingsområde: Gemensamt Tidplan  FInansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvariga Uppföljning 

Strategisk plattform och värdegrund  2019-2020 I budget Museichef, 
ledningsgruppen 

I slutet av 2019 
och 2020  

Arbetsmiljöenkät: resultat från 
Arbetsplatsprovaren arbetas med i 
personalgrupperna under 2019. Insatser 
enligt krav på systematiskt arbetsmiljöarbete 

 

2019 Oklart vilka 
insatser som 
krävs, anpassas 
efter budget 

Museichef, 
ledningsgrupp, 
Samverkansgrupp 

I slutet av 2019 
slutrapport, 
fortsättning 2020 

TEMA Hållbarhet Genomföra temaåret 2019 i 
utställningar, program, friluftsmuseum, 
pedagogisk verksamhet, samlingar, digitalt 
tillgängliggörande o.s.v.  

 

2019 I budget Museichef, 
ledningsgrupp 

Löpande 

Utvecklingsområde: Publika avdelningen Tidplan  Finansiering 
(externt, i budget 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Utveckling av basutställningarna, 
planeringsarbete under 2019 inför 
förändringar 2020, se VP publika avd. 

2019 I budget Chef Publika 
avdelningen 

I slutet av 2019 
ska förstudie 
presenteras 
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Historiska långtids-utställningar / pedagogiska 
processer där vi växlar samtidsteman  
 

Första vernissaget 
hösten 2019 

I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Följs upp i slutet 
av 2019 

Rapport tas fram gällande arbete med 
mångfald och integration inom publika 
verksamheten 2017-2019, samt 
projektförslag för fortsatt arbete.  

Q1-Q2 Finansiering 
saknas i nuläget 
för en tjänst, 
behov 50% 

Museichef, chef 
publika avdelningen 

Följs upp juni 
2019, förslag nya 
åtgärder 

Genomförande av 2019 års utställningar 
enligt VP publika avdelningen 

2019 I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Genomförande av programverksamheten 
enligt VP publika avdelningen (vinter-vår-
sommar-höstprogram) 

2019 I budgetförslag, 
OBS – Allsången 
kommer inte att 
genomföras 
under 2019 

Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Genomförande av 
Hemslöjdskonsulentverksamheten, enligt 
publika avdelningens VP 

2019 I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Genomförande av pedagogiska verksamheten 
enligt Publika avdelningens VP 

2019 I budgetförslag Chef Publika 
avdelningen 

Löpande 

Utvecklingsområde: Avdelningen Samlingar 
och Kulturmiljö 

Tidplan  FInansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Det elektroniska vevsystemet i 
kompakthyllorna har havererat och nytt 
måste köpas in för att kunna arbeta i 
magasinen 

 I budgetförslag, 
100 tkr 

Chef Samlingar och 
Kulturmiljö 

-redovisas när 
åtgärd 
genomförts 

Avveckling av biblioteksverksamhet – 
slutresultat är enbart arbetsplatsbibliotek 
samt museisamling böcker. Strategi för 
hantering tas fram. Till att börja med gallring 
av böcker som ej hör till vårt uppdrag att 
bevara/tillhandahålla. 

2019 Ofinansierat Museichef, Chef 
Samlingar och 
kulturmiljö 

löpande 
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Översyn av magasinsutrymmen (i nästa steg 
behovsanalys) 

Q1-Q2 I budget Chef Samlingar och 
kulturmiljö 

Rapport i slutet av 
mars 

Plan för Utveckling av 
uppdragskonserveringen tas fram, inkl 
marknadsanalys 

Q1-Q3 I budget Chef samlingar och 
kulturmiljö, 
funktionsansvarig 

Plan presenteras 
inför 
budgetarbete 
2020 

Plan för Utveckling av 
uppdragskonserveringen tas fram, inkl 
marknadsanalys 

Q1-Q3 Arbetstid Chef samlingar och 
kulturmiljö, 
funktionsansvarig 

Plan presenteras 
inför 
budgetarbete 
2020 

Utvecklingsområde: Digital tillgång Tidplan  Finansiering 
(externt, i ram, 
ofinansierat) 

Ansvarig (styrning, 
genomförande)  

Uppföljning 

Samlingar digitalt tillgängliga – ett 
omfattande arbete för att ha en funktionell 
samlingsdatabas, uppgradering av nuvarande 
eller byte till nytt system. 

 

Q1-Q4 I budgetförslag, 
men osäkert om 
vi klarar 
finansieringen 

Chef Samlingar och 
Kulturmiljö 

-plan för 
uppföljning tas 
fram när vi vet 
vilket alternativ 
som är möjligt 

-rapport och 
förslag 
presenteras för 
ledningsgruppen 
slutet av februari. 

"Digitala utställningar", användande av QR-
koder, NFC, AR m.m. – digital förmedling. En 
strategi och plan tas fram för digital 
förmedling och digital kunskapsbank 

 

Q1-Q3 I budget, 
lösningar 
ofinansierade, 
söka 
projektmedel 

Chef Samlingar och 
Kulturmiljö 

Under 2019 

Utvecklingsområde: Friluftsmuseet Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Plan för mark och miljö Q1-Q3 I budget Teknisk chef, 
ledningsgruppen 

Löpande 
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Plan för friluftsmuseets byggnader – 
utveckling och avveckling (underhåll, 
renovering, restaurering, kassaktion) 
 

2019 I budget, 
lösningar 
ofinansierade 

Teknisk chef, 
ledningsgrupp 

Löpande 

Gestaltningsidé (skyltning, växtlighet, 
rekvisita) pedagogisk idé och 
huvudberättelser för friluftsmuseet  

2019 Q1-Q2 I budget, 
arbetstid 

Chef för 
friluftsmuseet, 
ledningsgruppen 

Slutet Q2 

Prioriterade miljöer på friluftsmuseet, 2019: 
1) Handelsboden, 2) Prästgården 

(förmodligen 2020) 
 
 

 Hoppas kunna 
prioritera i 
budget 

Chef friluftsmuseet, 
Chef Tekniska, 
Ledningsgruppen 

 

Utvecklingsområde: Affärsverksamheter Tidplan  Finansiering 
(externt, i ram, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

1. Investeringsplan tas fram för 
friluftsmuseum och 
affärsverksamheter 

2. Genomförande av prioriteringar 
Pågående: Spjutegården, Gamla 
Kaféet, Handelsboden, Gårdshuset. 

 

1. Q1-Q2 
2. Q1-Q4, 

fortsättnin
g 2020 

 

I budget, (Spjute 
utanför 
budgetförslag, 
särskild 
investerings- och 
betalplan) 

Museichef, och 
affärsutvecklingsgrup
p, chef 
friluftsmuseum 

Löpande 

Affärsutveckling av befintliga produkter och 
nya, se VP för affärsutveckling 

2019 I budget Museichef, 
Affärsutvecklingsgrup
p, avdelningschefer 

 

Uppdrag från styrelsen (2018-12-19) att 
produktutveckla allsång som koncept med 
extern finansiering. 

2019  Museichef, 
affärsutvecklingsgrup
p,  

 

Nytt kassasystem, med nytt produktregister. 
Samtidigt överlämnas kundfakturering till 
Butik och Kundtjänst 

2019 I budget Administrativ chef, 
funktionsansvarig 
butik 

 

Utvecklingsområde: Fritidsbåtsmuseet Tidplan  FInansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 
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Utveckla berättelserna inom utställningen, 
med fokus på #semesterliv. Digitala projektet 
#båtliv anknyter. Övrig utveckling, se VP frb-
museet 

2019 Arbetstid, i 
budget 

Chef Publika 
avdelningen, 
projektledare 

Löpande 

Utvecklingsområde: Tekniska avdelningen Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Byggnader på friluftsmuseet: löpande 
underhåll och särskilda prior. insatser 1) 
skorstenar på 4 byggnader 2) Handelsboden 
iordningställas ändamålsenligt 3) plåttaken 
(byta, måla osv husen runt torget, 5-årsplan) 
4) måla husen vid torget, flerårsplan, 
flerårsplan, 1 hus per/år 5) tjära klockstapel 
och kyrkan, Jämtgården 6) rivning 
Trampmangel 7) omläggning tegeltak Norra 
flygeln Åvike m.m, i övrigt se VP tekniska 

2019 Delvis i budget. 
Inte säkert 
budget räcker till 
de mest 
grundläggande 
insatserna 

Chef tekniska 
avdelningen, 
ledningsgruppen 

Efter genomförda 
insatser 

Utvecklingsområde: Stab och Administration Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Genomförande av 
kommunikationsverksamheten enligt egen 
VP. 1) Kartläggning och implementering av 
kommunikationsprocess 2) Implementering 
av grafisk identitet 3) Kompetensutveckling 
mallar 4) Kommunikationsstrategi och planer 
för olika delar av verksamheten 
(övergripande, museet, länet, friluftsmuseet, 
publika verksamheten, kunskapsförmedling 
samlingar och kulturmiljö, 
affärsverksamheter)  

2019 I budget Kommunikationsansv
arig, ledningsgruppen 

Löpande 

Sociala kanaler – policy, strategi, plan, rutiner Q1-Q2 I budget Webbredaktör, i 
samarbete med 
kommunikationsansv

Slutet av april 
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arig och 
ledningsgrupp 

Genomförande av IT-verksamheten enligt 
egen VP: 1) Flytta lagring till VMAR, 2) se över 
alla IT-avtal, 3) avveckla fasta telefonin, 4) se 
över support & lagringsansvar gentemot 
externa, 5) arkivering och hantering av data, 
6) fortsätta bygga Intranät, 7) Utbildningar i 
IT-kompetens för personalen 

    

Genomförande av HR- och 
ekonomiverksamheten enligt 
administrationens VP: 1) byte till Hogia Lön 
och tid, 2) Hogia Retail Kassa, 3) 
personalutbildning om rutiner och upplägg 
gällande ekonomi och HR 4) Momsyrkanden 
retroaktivt 5) Nya modell momsavdrag 6) 

 

2019 I budget Administrativ chef Löpande 

Budget i balans, ytterligare sparpaket för att 
komma i nivå med grundbidrag och intäkter. 

Q2 - Museichef, 
Administrativ chef 

Föreslås styrelsen 
i juni senast 

Utvecklingsplaner, långsiktiga Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Dialog för att långsiktigt möjliggöra 
kulturhistorisk lekplats på Västernorrlands 
Museum 

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

museichef, 
ledningsgrupp 

Löpande 

Arbeta för att på sikt möjliggöra djurhållning 
på friluftsmuseet 

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef, 
ledningsgrupp 

Löpande 
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Arbeta för finansiering av inhägnat 
friluftsmuseiområde (säkerhetsskäl, 
affärsskäl) 

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef, 
Ledningsgrupp 

Löpande 

Arbeta för att kollektivtrafik ska nå 
länsmuseet alla dagar  

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef; 
ledningsgrupp 

Löpande 

800 Vindkraftverkstransporter på Hamnleden 
får negativa konsekvenser för verksamheten 
och besökarna. Dialog för att lösa 
tillgängligheten till, planeringen av och 
ekonomin för vår verksamhet med kommun 
och andra ansvariga aktörer  

Q1-Q4 Ofinansierade 
lösningar 

Museichef, teknisk 
chef, Ledningsgrupp 

Löpande 

Utvecklingsområde: Styrelsen Tidplan  Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Styrelseutbildning och introduktion till 
verksamheten  

Q1-Q4 Arbetstid, arvode 
styrelsen 

Museichef, 
Ordförande 

Löpande 
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Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr 2019-000002 1.1.4.0 

Verksamhetsberättelse med årsbokslut  
Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelse 2018 

att översända verksamhetsberättelse 2018 till kommunstyrelsen      

Protokollsanteckning 
Skolnämnden vill framföra ett stort tack till alla verksamheter för det 
gedigna arbete alla har gjort för att nå en budget i balans.      

Bakgrund 
Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2018 har upprättats i 
ledningssystemet Stratsys enligt anvisningar från kommunstyrelsens 
ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 
viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål, aktiviteter, ekonomi, 
internkontroll samt framtiden.       

Beslutsunderlag 
Bilaga Verksamhetsberättelse 2018, diarienummer 2019-000002.      

______  
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Postadress 
Skolförvaltningen 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 
Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
skolforvaltningen@harnosand.se 

Fax 
0611-34 89 30 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Skolförvaltningen 
 
 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-01-18 

Diarienummer 
 

 
 

 
 

 
  

 

Verksamhetsberättelse 2018 

Förslag till beslut 
Skolförvaltningen föreslår skolnämnden  

att godkänna verksamhetsberättelse 2018 

att översända verksamhetsberättelse 2018 till kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Skolnämndens verksamhetsberättelse för 2018 har upprättats i 
ledningssystemet Stratsys enligt anvisningar från kommunstyrelsens 
ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 
viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål, aktiviteter, ekonomi, 
internkontroll samt framtiden.  

 

 

 

 

 
 
Birgitta Wigren 
Förvaltningschef  

Bilagor 
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2018 
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Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 2(75) 

Innehållsförteckning 

1 Verksamheten ............................................................................................... 3 
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1 Verksamheten 

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1-21 år. 
Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Verksamheterna omfattar förskola, pedagogisk omsorg, öppen 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- & Kulturskolan. 
Skolnämnden ansvarar för att utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg 
och fritidshem vars huvudmän kommunen har godkänt. 
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2 Viktiga händelser 

Behörighetskrav, kompetensförsörjning och pensionsavgångar under 
kommande år sätter höga krav på arbetet med att trygga 
kompetensförsörjningen. Skolförvaltningen har kartlagt behoven och en 
kompetensförsörjningsplan har upprättats. Utifrån planen har en ny roll för 
skolan beslutats och insatser för att förbättra introduktion för nyanställda har 
påbörjats. 
Inkluderande lärmiljöer: Större delen av kommunens 7-9-lärare har gått 
utbildningen "Inkludering och delaktighet". Projektet "Barn föds inte med 
fördomar!" har genomförts för elever i åk 4-6. 
Grundsärskolans arbete med Hälsofrämjande skolutveckling att utveckla 
kreativa, stimulerande lärmiljöer har spridits inom och utanför kommunen. F-6 
skolorna har påbörjat utvecklingsarbetet för att skapa flexibla och kreativa 
lärmiljöer. Alla projekt under Hälsofrämjande skolutveckling har forskningsstöd 
från Mittuniversitetet. Utvecklingsarbetet bedrivs med statsbidrag för 
Hälsofrämjande skolutveckling och statsbidrag för ökad jämlikhet. 
Gymnasiet och gymnasiesärskolan har fortsatt fokus på värdegrundsarbetet 
och fortsatt arbete med den utökade specialpedagogiska resursen för att 
förbättra förutsättningar för elever att fullfölja sina gymnasiestudier. 
Digitalisering: Rektorer för F-6 skolor och grundsärskola har genomgått 
utbildningen ”Leda digitalisering”. Varje skola har identifierat sina behov, har 
satt mål för och tagit fram en handlingsplan för digitalisering. Rektorer för 7-9 
skolor, gymnasium och gymnasiesärskola har påbörjat detta utvecklingsarbete. 
Gymnasieskolans och gymnasiesärskolans satsning på en-till-en-lösning med 
läsplattor eller bärbara datorer har fortsatt och omfattar nu samtliga elever. 
Införandet av skolförvaltningens lärplattform har genomförts i 7-9 skolorna och i 
gymnasiet. Under vårterminen 2019 införs lärplattformen för F-6 skolorna och 
förskolorna. 
Huvudmannaplanen för studie- och yrkesvägledning är känd i 
verksamheten. Syftet med planen är att stärka barn och ungas kunskap om 
framtida studie- och yrkesval redan från yngre åldrar. 
F-6 skolors samarbete med Hemab har fortsatt under året. Alla elever i åk 1-6 
erbjuds ett studiebesök per läsår för att få ökade kunskaper om energi, miljö 
och teknik på ett sådant vis att när de slutar åk 6 är mer nyfikna och kunniga i 
dessa viktiga samhällsfunktioner. 
En årlig aktivitetsplan för samverkan mellan skola och företag har upprättats i 
samarbetet med Härnösands näringslivs ekonomiska förening (HNEF). 
Exempel på samarbeten  är entreprenörsdag för gymnasieelever och 
yrkesmässa som har blivit en återkommande planerad aktivitet för elever i åk 8 
och åk 2 på gymnasiet. 
Gymnasiet arbetar med en rad aktiviteter i samverkan med externa aktörer 
utifrån varje programs examensmål. Introduktionsprogrammen har ett 
pågående samarbete med arbetslivsförvaltningen för att hitta utbildningsvägar 
som ska underlätta för eleverna att gå vidare i sina studier. 
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Kollegialt lärande: Samtliga skolledare har under hösten tillämpat kollegialt 
lärande som en modell för att utveckla sitt ledarskap. Kollegialt lärande 
tillämpas i förskolan, fritidshemmet, förskoleklassen och skolans verksamheter 
för  en ökad kvalitet och likvärdighet i utbildningen. Det har rört områden som 
specialpedagogisk kompetens, digitalisering, läs-, skriv- och 
matematikutveckling.  Genom det kollegiala lärandet stärks medarbetare i sin 
profession genom att tillsammans reflektera, planera och utvärdera sin 
verksamhet med utgångspunkt i forskning om lärande. 
Nätverk för pedagogisk utveckling finns inom i förskola, förskoleklass, 
fritidshem och grundskola. I nätverken planeras och genomförs  gemensamma 
utvecklingsområden i syfte att säkerställa en likvärdig utbildning. 
Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder i fritidshem har bland annat 
inneburit en större satsning på kompetensutveckling för alla fritidspedagoger. 
Fritidshemsatsningen har bidragit till utökad personaltäthet och grupperna har 
därmed minskat. Satsningar som läxhjälp, organiserade rastaktiviteter och 
pulshöjande aktiviteter har erbjudits. 
I Elevhälsoplanen har elevhälsans olika roller och uppdrag förtydligats. 
Kommunens förskolor och skolor har stöd av elevhälsans olika funktioner, vilket 
uppskattas av skolledare och personal. Bland annat upplever gymnasiet och 
gymnasiesärskolans personal att elevbehoven bättre fångas upp då flera 
professioner samlas kring elevens behov och diskuterar åtgärder. 
Fem enheter är från 2018  övningsförskolor/skolor och genomför den 
verksamhetsförlagda utbildningen för lärarstudenter i Härnösand.  
Verksamheten sker i samarbete med Mittuniversitetet. 
Efter Skolinspektionens tillsynsbeslut riktat till huvudmannen, Hälledals 
skola och Wendela Hellmanskolan har åtgärder genomförts utifrån upprättade 
handlingsplaner. Hälledals skola har genomfört utbildnings- och stödinsatser 
med stöd av bland annat elevhälsan. Wendela Hellmanskolan har under året 
förbättrat områden som trygghet och studiero. Skolinspektionen avslutade 
inspektionen utifrån vidtagna åtgärder. 
Förskoleklass har från hösten 2018 blivit obligatorisk. Läroplanen Lgr11 har 
varit ett fokusområde under året i förskoleklassforum likaså fördjupning i 
Skolverkets stödmaterial för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt 
tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. 
Stadieindelad timplan har börjat gälla från höstterminen. Begreppen låg-, 
mellan- och högstadiet har återinförts och undervisningstimmar i alla ämnen är 
fördelade per stadie. 
Moderna språk har införts från åk 6. F-6 skolorna och 7-9 skolorna samarbetar 
för att tillgodose behovet av språkundervisningen. 
Antalet asylsökande och nyanlända barn och elever har minskat under året. 
Till följd av det har mottagningsenhetens arbete förändrats. Introduktion och 
kartläggning av elevernas kunskaper och färdigheter sker numera på den skola 
där eleven är inskriven. 
Ny skolorganisation: Ett samlat gymnasium och fyra 7-9 enheter som har blivit 
två är genomförda. Det som återstår är organisation av förskolorna. En 
utredning har genomförts och redovisats för skolnämnden i december 2018. I 
januari 2019 öppnar Geresta förskola, som har sina lokaler inom 
Gerestaskolans fastighet. 
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Inom- och utomhusmiljö: Den fysiska miljön är en del av förutsättningarna för 
en inkluderande förskola/skola och mycket tid och kraft har lagts ned för att få 
till stånd förändringar och förbättringar av förskolans och skolans lokaler. Under 
året har tillgänglighetsanpassningar i lokaler gjorts på de enheter där behov 
påtalats. Det har varit åtgärder gällande akustik, ljus, ramp, dörröppnare och 
hiss/trapphiss. 
På förskole- och skolgårdar har tillgänglighetsanpassningar gjorts som 
exempelvis utomhusbelysning, markutjämning, skuggande växtlighet. Enheter 
har sökt och några har också beviljats statsbidrag för att stärka förskolans- och 
skolans pedagogik i utomhusmiljön. Andra enheter väntar fortfarande på 
Boverkets beslut. 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Härnösandsperspektivet 
  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 Alla barn och elever ska gå i en förskola, skola 
eller fritidshem som har miljöcertifiering. 

 Andel enheter med miljöcertifiering. 

Analys 
Alla enheter arbetar för miljöcertifiering. 70 % av 
skolförvaltningens enheter är certifierade och 
30 % är igång med arbetet. Certifieringsprocessen 
har tagit mer tid i anspråk än förväntat men målet 
bedöms nås under 2019. Att bli certifierad inom 
"Skola för hållbar utveckling" är mer omfattande 
arbete än att bli certifierad inom "Grön Flagg". Det 
är en av anledningarna till den utdragna 
processen. 
  
  

Analys 
Av skolförvaltningens 33 enheter är 23 
miljöcertifierade i dagsläget.  De enheter som inte 
än är miljöcertifierade arbetar för att bli det. 

Miljöcertifiering 

Enhet Certifie
rad 

Godkä
nd 
handlin
gsplan 
inför 
certifier
ing 

Inlämn
ad 
handlin
gsplan 
inför 
certifier
ing 

Pågåe
nde 
förbere
delse-
arbete 

Gymna
siet 1 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Gymna
siet 2 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Gymna
siet 3 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Gymna
siet 4 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Bränna
skolan 

Grön 
Flagg    

Gerest
askola
n F-6 

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

   

Gånsvi
ks fsk 

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

   

Tjäder
ns fsk 

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

   

Grönb Grön    
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 
ackens 
fsk 

Flagg 

Bränna
ns fsk 

Grön 
Flagg    

Svalan
s fsk 

Grön 
Flagg    

Bondsj
öhöjde
ns 
skola 

Grön 
Flagg    

Hälled
als 
skola 

   Grön 
Flagg 

Hedda 
Wising
skolan 

   Grön 
Flagg 

Murber
gsskol
an åk 
4-6 

Grön 
Flagg    

Älands
bro 
skola 

   Grön 
Flagg 

Bondsj
ö fsk 

Grön 
Flagg    

Hälled
als fsk 

Grön 
Flagg    

Murber
gets 
fsk 

Grön 
Flagg    

Ängets 
fsk 

Grön 
Flagg    

Älands
bro fsk 

Grön 
Flagg    

Brunne 
skola 

Grön 
Flagg    

Häggd
ånger 
byskol
a 

Grön 
Flagg    

Solens
kolan    Grön 

Flagg 

Wende
la 
Hellma
nskola
n 

   

Skola 
för 

hållbar 
utveckl

ing 

Grunds
ärskola
n 

 Grön 
Flagg   

Stigsjö 
fsk 

Grön 
Flagg    

Häggd
ånger 
fsk 

Grön 
Flagg    
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

Kullens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Orrens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Solstrå
lens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Sörgår
dens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Tullpor
tens 
fsk 

Grön 
Flagg    

Summ
a: 23 1 0 9 

 
 
 
  
  
  
  

 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett 
gymnasieprogram ska öka  

 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till 
ett gymnasieprogram ska öka 

Analys 
Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett 
gymnasieprogram har ökat 2018 i jämförelse med 
resultatet från 2017 i Härnösand. Årets resultat är 
dock lägre än kommunfullmäktiges måltal  för året. 
Det pågår olika satsningar inom grundskolan vars 
effekter inte går att utläsas än men förväntas att 
ses på sikt. Under året har samarbetet mellan 7-9 
skolorna ökat och är ur ett likvärdighetsperspektiv 
viktigt. Skolornas utvecklingsarbete som pågår 
handlar bland annat om att utveckla och förbättra 
studiero och processer kring bedömning och 
betygsättning. Det kollegiala lärandet som modell 
nyttjas alltmer för att utveckla skolornas 
verksamhet. 
7-9 skolorna arbetar för att förbättra studiero och 
skapa tydliga strukturer och gemensamma 
riktlinjer för både elever och personal. 
Utvecklingsarbeten kring betyg och bedömning är 
prioriterade områden. All undervisande personal 
har genomgått s.k. specialpedagogiklyftet vilket 
förväntas ge förbättrad undervisning. Satsning på 
ökad integrering för nyanlända har givit positiva 
resultat. Skolornas arbete med normer och värden 
fortsätter i syfte att  öka måluppfyllelsen. För att 
göra undervisningen mer relevant och intressant 
för eleverna har ett ökat fokus  satts på kunskaps- 
och lärandesyn. 
Skolförvaltningens långsiktiga utvecklingsområden 
som t.ex. inkluderande förskola och skola och 
förskolornas och skolornas digitalisering förväntas 
resultera i högre måluppfyllelse. 

Analys 
Resultatet för Härnösand har ökat med 6,3 
procentenheter i jämförelse med resultatet 2017 
och närmat sig riksgenomsnittet. Resultatet för 
Härnösand är något högre än alla kommuner i 
genomsnitt. 
Årets resultat är 2,4 procentenheter lägre än 
måltalet (86 %) för året. 

Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Härn
ösan
d 

85,8 83,5 84,1 77,3 83,6 

Riket 86,9 85,6 87,3 82,5 84,4 

Alla 
kom
mune
r, 
ovägt 
mede
l 

85,8 84,1 86 80,3 82,6 

Källa: Kolada 

 
  
Definitioner 

 Lägeskommun - Här ingår elever i skolor 
belägna i kommunen, oavsett om det är 
kommunal eller fristående skola. 
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 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildning inom fyra år i kommunen 
ska öka  

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildning inom fyra år i 
kommunen ska öka 

Analys 
Måluppfyllelsen har ökat för gymnasieelever med 
examen eller studiebevis inom 4 år varje år sedan 
2015.  Kommunfullmäktiges målnivå för året är 
uppnått. Resultatet för 2018 är högre än både för 
genomsnittet i riket och alla kommuner, ovägt 
medel. 
Resultatet för gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år visar att de elever som 
erbjudits och valt att läsa ett fjärde år har 
måluppfyllelsen ökat. 
Undervisningsmässigt har framsteg gjorts, vilket 
blivit tydligt vid exempelvis rektorers 
klassrumsbesök. Flera lärare har fortbildats i 
läslyftet och ett stort fokus har legat på det 
kollegiala lärandet. Ytterligare fokus kommer att 
läggas på betyg och bedömning för det 
kommande året. 
Skolinspektionens besök under läsåret 2017/18 
visade på en mycket god verksamhet, där den 
enda bristen var studiehandledning på 
modersmål. Att förbättra studiehandledningen på 
gymnasiet förväntas öka måluppfyllelsen för dessa 
elever och leda till att fler elever erhåller examen 
eller studiebevis inom tre år. För detta ändamål 
har ett samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Ålsta folkhögskola inletts som sträcker sig över 
hela läsåret 2018/19. Samarbetet syftar till att 
utbilda studiehandledare som för närvarande är en 
bristvara. 

Analys 
  

Gymnasieelever med examen eller 
studiebevis inom 4 år, lägeskommun, andel 
(%) 

 2015 2016 2017 2018 

Härnö
sand 73,3 75,5 77,1 82,4 

Riket 78,0 78,6 78,5 78,6 

Alla 
kommu
ner, 
ovägt 
medel 

71,5 72,4 72,4 71,5 

Källa: Kolada 

 
För att mäta resultatet för Härnösands gymnasium 
används ovanstående nyckeltal som mäter 
resultat för de elever som genomfört sin utbildning 
i Härnösand, oavsett folkbokföringsadress. 
Måluppfyllelsen har ökat för gymnasieelever med 
examen eller studiebevis inom 4 år varje år sedan 
2015.  Resultatet för 2018 är högre än både för 
genomsnittet i riket och alla kommuner, ovägt 
medel. Resultatet för gymnasieelever med 
examen eller studiebevis inom 4 år visar att de 
elever som erbjudits och valt att läsa ett fjärde år 
har måluppfyllelsen ökat. 
I denna statistik är IM inkluderad och omfattar 
samtliga elever oavsett svenskt eller nyinvandrade 
och okänd bakgrund. 
Resultet är även högre än kommunfullmäktiges 
målnivå för 2018. 
  
Definitioner 

 Lägeskommun - Här ingår elever i skolor 
belägna i kommunen, oavsett om det är 
kommunal eller fristående skola. 

  

172



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 11(75) 

 Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov och som klarat alla delprov för 
ämnesprovet svenska och svenska som andra 
språk ska öka  

 Andelen elever i grundskolans åk 3 som 
deltagit i alla delprov och som klarat alla 
delprov för ämnesprovet svenska och 
svenska som andra språk ska öka 

Analys 
Resultatet för andelen elever i åk 3 som deltagit i 
alla delprov och som klarat alla delprov för 
ämnesprovet svenska och svenska som andra 
språk har sjunkit i jämförelse med 2017 och är 
lägre än riksgenomsnittet. Resultatet är även lägre 
än Kommunfullmäktiges måltal för året. 
Resultatet varierar mellan olika skolenheter. De 
skolenheter som har högre resultat än 
riksgenomsnittet har exempelvis 

 gjort specifika satsningar inom 
undervisningen. 

 har säkerställt att elever med ett annat 
modersmål än svenska har undervisats 
och bedömts enligt kursplanen för ämnet 
svenska som andra språk. 

 har aktivt skapat lugnare provsituationer 
för eleverna. 

F-6 skolorna har under året använt sig av 
skolverkets kartläggningsmaterial för läs och skriv 
i årskurser F-3. Syftet är att ge skolorna möjlighet 
att sätta in insatser i tidigt skede för att elever ska 
kunna uppnå kunskapskraven i svenska. 
Språkutvecklande arbetssätt och hälsofrämjande 
skolutveckling är andra exempel på 
utvecklingsarbeten som pågår för att öka 
måluppfyllelsen. 
Från och med höstterminen 2018 följer 
skolförvaltningen på huvudmannanivå upp 
elevernas måluppfyllelse i åk 1-9 i alla ämnen som 
eleverna undervisas i. Tidigare har uppföljningen 
omfattat åk 6-9. 
Skolförvaltningens långsiktiga utvecklingsområden 
som t.ex. inkluderande förskola och skola och 
förskolornas och skolornas digitalisering förväntas 
skapa förutsättningar för elever att öka 
måluppfyllelsen. 
  

Analys 
Resultatet för Härnösand har sjunkit med 9 
procentenheter i jämförelse med 2017. Både rikets 
och alla kommuner i genomsnitt har sjunkit i 
jämförelse med 2017 men inte lika mycket som 
resultatet för Härnösand. 
Årets resultat är 9 procentenheter lägre än 
måltalet (76 %) för året. 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, 
lägeskommun, andel (%) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Härn
ösan
d 

72 69 75 76 67 

Riket   77 76 73 

Alla 
kom
mune
r, 
ovägt 
mede
l 

71 72 76 73 71 

Källa: Kolada 

 
  
Definitioner 

 Lägeskommun - Här ingår elever i skolor 
belägna i kommunen, oavsett om det är 
kommunal eller fristående skola. 
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 Barns och elevers lust att lära ska öka.  Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får 
lust att lära mig mer. 

Analys 
Skolnämnden 
Resultatet från brukarundersökningen visar att 
elever i åk 5, 8 och gy åk 2 i genomsnitt upplever i 
låg grad att skolan gör dem så nyfikna att de får 
lust att lära sig mer. Denna indikator som också 
mäter målet har haft en negativ trend sedan 2016. 
Förskolans verksamhet enligt vårdnadshavarna 
möter upp barnens lust att lära i mycket hög grad 
om man tittar på påståendet "Jag upplever att 
verksamheten på förskolan väcker mitt barns 
nyfikenhet". Vårdnadshavarna för elever i lägre 
åldrar i skolan upplever i hög grad att lärarna är 
bra på att väcka barns intresse för skolarbetet. 
Vårdnadshavare till elever i åk 8 upplever området 
i lägre grad än andra vårdnadshavare i 
undersökningen. Utifrån indikatorn som mäter 
målet är elevers lust att lära fortsatt en utmaning 
och ett utvecklingsområde som fortsatt behöver 
prioriteras. 
För att nå målet kommer 7-9 skolorna och 
gymnasiet t.ex. fortsätta med att förtydliga 
strukturer och få det nya ledarskapet att landa i 
den nya organisationen vilket förväntas bl.a. leda 
till ökad studiero och därmed skapa förutsättningar 
för att öka elevers lust att lära. 
Skolornas arbete med digitalisering är ett område 
som ger möjlighet till att variera arbetssätt, former 
och metoder. Vilket borde i förlängningen vara en 
av många åtgärder som ökar elevers lust att lära. 
Satsningen på hälsofrämjande skolutveckling med 
fokus på utformning av lärmiljöer är ett annat 
exempel som har startats och som i förlängningen 
borde stimulera till ökad lust att lära. 
  
  

Analys 
Elevers upplevelse om att skolarbetet gör dem så 
nyfiken att de har lust att lära sig mer har sjunkit i 
jämförelse med resultatet från 2017 och det 
genomsnittliga resultatet av alla elevers svar har 
haft en negativ trend sedan 2016. Det är 
framförallt elever i åk 8 och i gy åk 2 som upplever 
i mycket låg grad att skolarbetet gör dem så 
nyfiken att de har lust att lära sig mer. För åk 5 är 
resultatet låg men bättre än för ovannämnda 
grupper. 

 
Vårdnadshavare till elever i förskoleklass och åk 2 
upplever i hög grad att lärarna är bra på att väcka 
deras barns intresse för skolarbetet. 
Vårdnadshavare till elever i åk 5 upplever att 
lärarna är bra på att väcka deras barns intresse 
för skolarbetet. 
Vårdnadshavare till elever i åk 8 upplever i lägre 
grad att lärarna är bra på att väcka deras barns 
intresse för skolarbetet. 

 
Vårdnadshavare till barn i förskolan upplever 
mycket hög grad att verksamheten på förskolan 
väcker deras barns nyfikenhet. 
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3.2 Organisationsperspektivet 
  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 Andelen barn och elever som finns i en 
inkluderande miljö för lärande ska öka upp till 
100 % 

 Mitt barn får det stöd och den hjälp som 
behövs 

Analys 
Utifrån de indikatorer som mäter målet kan man 
se att elever trivs i skolan och de får hjälp i 
skolarbetet om de behöver det. Vårdnadshavares 
upplevelse att barn får det stöd och den hjälp som 
behövs har ökat. Elever i åk 5 och Gy åk 2 
upplever att vuxna i skolan bryr sig om dem. Det 
påståendet upplever elever i åk 8 i låg grad att så 
är fallet. 
Vidare visar målets indikatorer att vårdnadshavare 
till barn i förskolan upplever i mycket hög grad att 
personalen har ett gott bemötande till deras barn 
samt att de upplever i något högre grad i år än 
2017 att förskolan arbetar medvetet mot 
kränkande behandlingar. Vad gäller elevers 
upplevelse kring frågan om skolans arbete mot 
kränkande handlingar är resultatet högt bland 
elever i åk 5 och Gy åk 2. Det är elever i åk 8 som 
upplever i låg grad att skolan arbetar mot 
kränkande handlingar. Det genomsnittliga 
resultatet i denna fråga har sjunkit i tre år i rad. 
Målet med att andelen barn och elever som finns i 
en inkluderande miljö för lärandet ska öka upp till 
100 % har inte uppnåtts. Brukarundersökningens 
resultat visar ändå att inom vissa områden är 
skolförvaltningens verksamheter på god väg mot 
målet och inom andra områden kan konstateras 
att det finns mycket arbete kvar att göra. 
Inkluderande lärmiljöer är ett av skolförvaltningens 
prioriterade utvecklingsområden. Inom det 
området pågår t.ex. satsning på hälsofrämjande 
skolutveckling med fokus på inkluderande 
lärmiljöer. Vissa skolor har inkluderande som 
karriäruppdrag för sina förstelärare. Flera skolor 
använder Digilys i sitt systematiska kvalitetsarbete 
för att följa upp elevers resultat på individ och 
gruppnivå i syfte att kunna utveckla lärmiljöerna 
genom kollegialt lärande. Satsningar på 
språkutvecklande arbetssätt pågår i flera skolor 
likaså kompetensutveckling inom området 
neuropsykiatriska funktionsvariationer. 
Förskolornas och skolornas pågående arbete med 
förskolans och skolans digitalisering vars önskade 
effekter är att miljön för lärandet är inkluderande 
för alla barn och elever. 
  

Analys 
Resultatet i genomsnitt hur vårdnadshavarna 
upplever att deras barn får den hjälp som behövs 
har ökat med 3,7 procentenheter i jämförelse med 
förra årets resultat. Vårdnadshavare till elever i 
förskoleklass och åk 2 upplever i hög grad att 
deras barn får det stöd och hjälp som behövs. 
Vårdnadshavare till elever i åk 5 och 8 upplever 
detta område i lägre grad än vårdnadshavare till 
elever i lägre åldrar. 

 
Andelen vårdnadshavare som har svarat 
”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska 
bra”.  

 
  
  
  
  

 Lärarna i min skola hjälper mig i 
skolarbetet om jag behöver det 

Analys 
Resultatet för hur elever i åk 5, 8 och gy åk 2 i 
genomsnitt upplever vad gäller att få hjälp i 
skolarbetet har sjunkit 2,7 procentenheter. 
Brukarundersökningen visar att elever i åk 5 och 
gy åk 2 upplever i hög grad att de får hjälp i 
skolarbetet om de behöver det. Det är också ett 
resultat som går i linje med riksgenomsnittet och 
håller i stort samma nivå med fjolårets resultat. 
För elever i åk 8 är upplevelsen lägre än för 
fjolårets elever i åk 8. 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra” . 

 
  
  
  
  
  

 Skolan arbetar medvetet mot kränkande 
handlingar som exempelvis mobbning 

Analys 
Det genomsnittliga resultatet har sjunkit mer 
mellan 2017 och 2018 än vad det gjorde mellan 
2016 och 2017. Elever i åk 5 och gy åk 2 tycker i 
hög grad att skolan arbetar mot kränkande 
handlingar. Elever i åk 8 tycker i låg grad att 
skolan arbetar mot kränkande handlingar. 
  

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra” . 

 
  
  

 Personalen har ett gott bemötande till mitt 
barn (förskola) 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

Analys 
Vårdnadshavare till barn i förskolan upplever i 
mycket hög grad att personalen har ett gott 
bemötande till deras barn. 
  

 
Andelen vårdnadshavare som har svarat 
”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska 
bra”.  

 Förskolan arbetar medvetet mot kränkande 
behandling 

Analys 
Vårdnadshavarna till barn i förskolan upplever i 
något högre grad i år än 2017 att förskolan arbetar 
medvetet mot kränkande behandlingar. 
  

 
Andelen vårdnadshavare som har svarat 
”stämmer helt och hållet” eller ”stämmer ganska 
bra”.  

 De vuxna som arbetar i skolan bryr sig om 
mig 

Analys 
Elevers upplevelse att vuxna i skolan bryr sig om 
dem har sjunkit i tre år i rad.  Men fortfarande 
upplever elever i åk 5 och gy år 2 i hög grad att de 
vuxna som arbetar i skolan bryr sig om dem. 
Ungefär hälften av elever i åk 8 upplever att vuxna 
i skolan bryr sig om dem vilket är en försämring 
med 16 procentenheter mot fjolårets resultat. 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra”.  

 
  
  

 Jag trivs i skolan 

Analys 
Andelen elever som trivs i skolan har en 
sjunkande trend sedan 2016. Dock är det 
fortfarande ca 85 % av elever som tycker att de 
trivs i skolan. Elever i gy åk 2 tycker i hög grad att 
de trivs i skolan (93 %). Årets resultat för gy åk 2 
har ökat med 7 procentenheter i jämförelse med 
fjolårets resultat. 
  

 
Andelen elever som har svarat ”stämmer helt och 
hållet” eller ”stämmer ganska bra” .  
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 
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4 Aktiviteter 

4.1 Härnösandsperspektivet 
  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Alla barn och elever ska gå i en förskola, 
skola eller fritidshem som har 
miljöcertifiering. 

 Återvinning av matavfall.  (Bondsjö 
förskola) 

 Väcker intresset för kulturlivet i barnens 
närmiljö, besöker konsthallen, 
biblioteket, brandstation, kyrkkällan och 
Technichus.  (Älandsbro förskola) 

 Varje avdelning har barn som deltar i 
Grön Flagg råd  (Älandsbro förskola) 

 Varje avdelning planerar och delta i 
skräpplockardagar med sortering. 
Besöker pant- och återvinningsstation.  
(Älandsbro förskola) 

 Barnen deltar i planering, sådd från frö till 
planta, odling i lådor.Skörd under hösten.  
(Älandsbro förskola) 

 Månadens aktivitet tema Grön Flagg  
(Älandsbro förskola) 

 Varje avdelning skickar veckobrev alt 
verksamhetsbrev med aktuell information 
och dokumentationer  från verksamheten.  
(Älandsbro förskola) 

 Föräldrarna bjuds in till vårfest och 
vennisage.  (Älandsbro förskola) 

 Instagram  (Älandsbro förskola) 

 Föräldraråd  (Älandsbro förskola) 

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 synliggöra processen med odling  
(Hälledals förskola) 

 Koppla ihop lek och arbete med 
kryddområdet.  (Hälledals förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  (Ängets 
förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  
(Murbergets förskola) 

 Upptäcka och utforska i skogen  
(Pedagogisk omsorg) 

 Utveckla våra utomhus aktiviteter  
(Ängets- och Murbergets förskola) 

 Utveckla våra utomhus aktiviteter  
(Ängets förskola) 

 Utveckla våra utomhus aktiviteter  
(Murbergets förskola) 
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   Samarbete och god kamratskap  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Samarbete och god kamratskap  (Ängets 
förskola) 

 Samarbete och god kamratskap  
(Murbergets förskola) 

 En kropp i balans  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 En kropp i balans  (Ängets förskola) 

 En kropp i balans  (Murbergets förskola) 

 Vistelse i skog och mark  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Lära oss mer om återvinning och 
källsortering  (Pedagogisk omsorg) 

 Aktivera Grön Flaggrådet  
(Grundsärskolan) 

 Handlingsplan upprättas för certifiering 
under våren 2018.  (Grundsärskolan) 

 Elevens val erbjuder teman inom Grön 
Flagg.  (Solenskolan F-6) 

 Skolans Grön Flagg-råd utökas med mer 
personal för att intensifiera arbetet.  
(Solenskolan F-6) 

 Undervisning i Hållbar Utveckling (HUT).  
(Brunne skola) 

 Studiebesök Hemab  (Brunne skola) 

 Arbete med social hållbarhet- 
Värdegrundsarbete  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Implementering av ex Grön flagg  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Översyn av källsortering  (Murbergsskolan 
7-9) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete 
(Värdeskaparna  (Murbergsskolan 7-9) 

 Implementering av perspektivet Skola för 
hållbar utveckling.  (Gymnasieskolan) 

 Översyn av system för källsortering på 
skolan  (Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieskolan) 

 Skola för Hållbar utveckling - certifiering, 
planering och fortbildning  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Implementera och utveckla arbetet med 
handlingsplan för giftfri förskola.  

 Fortsatt arbete med upprättande och 
genomförande av handlingsplaner för 
certifiering.  

 Fortsätta arbetet med GrönFlagg inom 
rubriken djur och natur.  (Älandsbro 
förskola) 
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 Vi har matavfall- och källsortering och 
medvetandegör för barnen vikten av att ta 
hand om vår miljö, både när det gäller 
materialförbrukning och att vara rädd om 
våra saker.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Vi har matavfall- och källsortering och 
medvetandegör för barnen vikten av att ta 
hand om vår miljö, både när det gäller 
materialförbrukning och att vara rädd om 
våra saker.  (Tjäderns förskola) 

 Fortsätta arbetet att följa arbetet utifrån 
en giftfri förskola. Rensa ut, köpa nytt, bli 
medveten.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Fortsätta arbetet att följa arbetet utifrån 
en giftfri förskola. Rensa ut, köpa nytt, bli 
medveten.  (Tjäderns förskola) 

 Matavfallshantering och källsortering. 
Medvetandegör för barnen vikten av att ta 
hand om vår miljö både när det gäller 
materialförbrukning och att vara rädd om 
våra saker.  (Gånsviks förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Brännans-, Grönbackens- och Svalans 
förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Brännans förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Grönbackens förskola) 

 Vi jobbar vidare med nya handlingsplaner 
för att behålla vår miljöcertifiering.  
(Svalans förskola) 

 Via vårt arbete med Grön Flagg och våra 
projekt ge eleverna olika möjligheter att 
gå i dialog med natur och närmiljö för att 
vidga deras kunskap.  (Häggdånger 
byskola) 

 Följa respektive handlingsplan.  
(Häggdånger byskola) 

 Skriver protokoll vid samtliga Grön Flagg 
möten  (Häggdånger byskola) 

 Dokumentera arbetet med Grön Flagg  
(Häggdånger byskola) 

 Fortsätta arbetet mot miljöcertifiering.  
(Hälledals skola) 

 Elevinflytande i rastaktiviteterna  
(Hälledals skola) 

 GrönFlagg med temadagar. Källsortering 
i klassrummet. Naturboken. Plantering i 
skolträdgården.  (Älandsbro skola) 

 Aktiv källsortering i alla klasser under 
hösten 2016.  (Älandsbro skola) 

 Aktsam om skolans material.  (Älandsbro 
skola) 
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 Diskutera vad som är hållbar utveckling.  
(Älandsbro skola) 

 •Grönflagg-råd•Temaarbete kring ”Skräp 
och avfall” och ”Djur och 
natur”•Skräpplockardag(Alla)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Samarbete med Hemab (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Arbeta med allemansrätten, besöka 
skogen kontinuerligt,  tipspromenader 
med frågor om djur, natur och 
miljö•Skapa av återvunnet material 
Sopsorterar papper och 
fruktavfall(Förskoleklass)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Använda återvinningsmaterial i våra 
aktiviteter •Använda skogen som en 
pedagogisk resurs(Fritidshem)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Brännaskolans tre utvecklingsområden 
under läsåret 2016/2017:- utveckla 
skolans utomhusmiljö så att den 
uppmanar till mer fysisk aktivitet.- 
utveckla skolans 
sophantering/återvinningssystem.- 
förbättra elevernas psykosociala miljö.  
(Brännaskolan) 

 Under höstterminen kommer ett Grön 
Flagg råd bildas med 1-2 elever från varje 
årskurs. Vi har en Grön Flagg brevlåda 
vid entrén, stora ingången. Lämna gärna 
idéer och synpunkter kring våra 
utvecklingsområden.  (Brännaskolan) 

 Göra insatser för att visa att lärande för 
hållbar utveckling är en aktiv del i 
Gerestaskolans pedagogiska arbete.  
(Gerestaskolan) 

 •Grönflagg-råd•Temaarbeten kring ”Giftfri 
miljö” och ”Skräp och 
återvinning”•Samarbete med HEMAB  
(Murbergsskolan 4-6) 

 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett 
gymnasieprogram ska öka  

 Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Visa respekt och intresse för barns 
experimenterande av språk i olika former, 
som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, 
och bild.  (Hälledals förskola) 

 Med dokumentation, reflektion, 
tillsammans med barnen synliggöra 
matematik, teknik, naturkunskap mm i 
olika sammanhang.  (Hälledals förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov. Varje 
barn ska få möjlighet att utveckla sin 
nyfikenhet och lust samt förmåga att leka 
och lära.  (Hälledals förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 
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 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
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samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

185



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 24(75) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 
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 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 
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   Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära 
sig.Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära 
sig.Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära 
sig.Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära sig.  
(Villans förskola) 

 Ta tillvara varje barns och varje grupps 
lust att lära och utforska genom att iaktta 
och försöka förstå barns idéer, tankar, 
göranden och intressen.  (Villans förskola) 

 Vi skapar platser och tillfällen för olika 
typer av reflektion och samtal i mindre 
och större grupper så barnen kan få syn 
på hur de olika kompetenserna i en grupp 
bidrar till det egna lärandet.  (Villans 
förskola) 

 Studiehandledning på modersmål  
(Solenskolan F-6) 

 Utökad kompetens om extra 
anpassningar och särskilt stöd genom 
fortbildning av personal.  (Solenskolan F-
6) 

 Utökning av specialpedagogisk 
kompetens i elevhälsoteamet för ökade 
insatser.  (Solenskolan F-6) 

 •Revidering och implementering av 
skolans handlingsplaner utifrån ett i 
förväg fastställt årshjul•Skolledningens 
olika ansvarsområden förtydligas och 
kommuniceras•Skolans ”övriga ansvar” 
fördelas solidariskt mellan alla•Rutiner 
revideras och kommuniceras vid 
läsårsstart och nyanställning, t ex 
kränkningar och tillbud•Uppdaterade 
vikariepärmar i alla verksamheter  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 (Förskoleklass) •Vidareutveckla 
överlämningarna mellan förskola och 
förskoleklass samt förskoleklass och åk. 
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1  (Bondsjöhöjdens skola) 

 (Fritidshem) •Skapa bättre rutiner för att 
få ”en röd tråd” under hela skoldagen för 
att på fritidshemmet kunna förstärka de 
arbetsområden som förskoleklass och 
grundskola arbetar med.  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 (Grundskola) •Kontinuerligt revidera 
grundskolans lokala kursplaner•Aktivt 
arbeta enligt 
elevhälsoplanen•Skolverkets 
bedömningsstöd, NP, diagnoser  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Specialpedagoglyftet fortsätter på helfart 
under hela läsåret och handleds av 
specialpedagog och speciallärare.  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Ämnesträffar  (Wendela Hellmanskolan) 

 Interna fortbildningar inom IT med IT-
pedagoger  (Wendela Hellmanskolan) 

 Pedagogiskt fokusmål med värdegrund 
och vision  (Wendela Hellmanskolan) 

 Utveckling av det systematiska 
kvalitetsarbete och utveckling av dess 
resultat  (Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering av bärbara datorer i det 
pedagogiska arbetet. Upphandling kring 
lärplattform  (Wendela Hellmanskolan) 

 Interna fortbildningar inom IT med IT-
pedagoger  (Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering och utveckling av digitala 
läromedel (Gleerups och Clio)  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Implementering av bärbara datorer i det 
pedagogiska arbetet. 
Upphandlingsarbete kring lärplattform.  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Interna fortbildningar  (Murbergsskolan 7-
9) 

 Införskaffande av digitala läromedel  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Fortsatt arbete med 
specialpedagoglyftet  på helfart.  
(Murbergsskolan 7-9) 

 APT  (Murbergsskolan 7-9) 

 Ämnesträffar  (Murbergsskolan 7-9) 

 Interna fortbildningar inom ex. IT  
(Murbergsskolan 7-9) 

 APT  (Murbergsskolan 7-9) 

 Värdegrundsarbete med Värdeskaparna 
of Sweden  (Murbergsskolan 7-9) 

 Förbättrat stöd för nyanlända genom 
etablering av mottagningsenhet, 
utveckling av modersmålsundervisning 
och studiehandledning. (Strategisk chef 
för mångfaldsfrågor)  
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 Etablering av SkolFam för ökad 
måluppfyllelse bland 
familjehemsplacerade barn (se särskild 
projektplan). (Centrala elevhälsan)  

 Utveckla förutsättningarna för 
kompetensöverföring mellan central och 
lokal elevhälsa. (Centrala elevhälsan)  

 Kartläggning av elever med 
skolproblematisk frånvaro och 
hemmasittare. (Centrala elevhälsan)  

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Brännans förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation.  
(Grönbackens förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Svalans förskola) 

 Grundsärskolans elever väljer program i 
gymnasiesärskolan utifrån sina 
individuella förutsättningar.  
(Grundsärskolan) 

 Hälsofrämjande skolutveckling-
Värdegrundsarbete med elever  (Brunne 
skola) 

 Ta tillvara varje elevs och varje grupps 
lust att lära.  (Häggdånger byskola) 

 Vi skapar platser och tillfällen för 
reflektion och samtal i mindre och större 
grupper så barnen kan få syn på hur de 
olika kompetenserna i en grupp bidrar till 
det egna lärande.  (Häggdånger byskola) 

 Utveckla berättelseskrivning  (Hälledals 
skola) 

 Utifrån varje elevs behov ska ledning och 
stimulans, extra anpassningar och 
särskilt stöd ges.  (Älandsbro skola) 

 Stimulera alla aktiviteter på fritids som 
kräver kommunikation vid ex samtal, lek, 
spel, skriftliga meddelanden.  (Älandsbro 
skola) 

 •Fokus på språkutvecklande arbetssätt i 
alla ämnen•Kontinuerligt arbete utifrån de 
lokala kursplanerna i varje ämne•Flexibel 
resursfördelning utifrån 
behov(Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 •Fokus på svenska och den språkliga 
medvetenheten för att underlätta läs- och 
skrivinlärningen genom språklek där vi 
leker med språket, dess delar och ljud 
samt rimmar, ramsar, klappar och 
sjunger. •Högläsning, vägledd läsning, 
skriver bokstäver, ord och 
meningar.•Fokus på praktisk matematik 
samt därefter befästa kunskaperna 
teoretiskt genom arbete i en arbetsbok. 
(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper.•Att ge eleverna en social fostran 
för att kunna klara sig i samhället. 
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•Genom högläsning stimulera lusten att 
läsa mer själv.•Uppmuntra till rollekar för 
att få en medvetenhet om olika 
yrken/roller. (Fritidshem)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 De elever som behöver mer träning för att 
bli säkra och befästa gällande både 
läsning/ läsförståelse/ matematik måste 
få många tillfällen till att färdighetsträna. 
Detta måste ske både i klassrummet, hos 
specialpedagog, men även hemma där 
man på ett lekfullt sätt kan ta små 
tillfällen till träning.  (Brännaskolan) 

 Utnyttja ”ny teknik”. Använda Ipads mer i 
undervisningen, visa på olika 
användningsmöjligheter och utveckla 
detta. En viktig förutsättning och önskan 
är att vi ska få fler Ipads till skolan.  
(Brännaskolan) 

 Matten: Vi jobbar med att utveckla 
tankarna kring det bra material vi har, 
Eldoradomaterialet. Det bygger mycket 
på hur viktigt samtalet är i matematiken. 
Vi utvecklar detta kollegialt genom att 
prata kring hur vi bygger vidare i 
matematikutvecklingen. Ett bra exempel 
är EPA  ( enskilt, par, alla).  Där har man 
uppgifter där alla får fundera och tänka 
till, man diskuterar i par och man jobbar 
tillsammans. Att diskutera och samtala 
ger ett lärande som är mycket 
utvecklande.  (Brännaskolan) 

 Kollegialt arbete, ex. Vad är beprövad 
erfarenhet? Kan vi studera detta, filma 
och göra en egen beprövad erfarenhet?  
(Brännaskolan) 

 Genomföra minst två 
fortbildningsinsatser för personal i 
språkutvecklande arbetssätt.  
(Gerestaskolan) 

 Ta fram tydliga rutiner för uppföljning av 
de insatser som sätts in efter 
måluppfyllelsekonferenser för ökad 
måluppfyllelse.  (Gerestaskolan) 

 Genomföra minst två 
fortbildningsinsatser vad gäller 
pedagogiska planeringar för all 
pedagogisk personal.  (Gerestaskolan) 

 Ta fram tydliga rutiner för planering och 
utvärdering av insatser som utförs av 
LEHT (lokalt elevhälsoteam).  
(Gerestaskolan) 

 •Flexibel resursfördelning utifrån 
behov•Intensiva stödåtgärder för elever i 
behov av särskilt stöd•Temadagar i olika 
ämnen•Läsutmaningar•Samarbete med 
HEMAB•Grön Flagg•Erbjuda 
studiehjälp•Regelbundna kontroller av 
elevernas förmågor t.ex. via DLS, 
diagnoser och läsutvecklingsschema för 
att upptäcka ev. stödbehov•Samarbete 
med externa aktörer i samhället genom 
studiebesök och 
klassrumsbesök•Elevens val  
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(Murbergsskolan 4-6) 

 Utveckla och implementera tydliga 
riktlinjer för hur skolan arbetar lokalt med 
betygssättning och bedömning.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Utvärdering och uppföljning av 
betygssättningsmönster tidigare läsår  
(Hedda Wisingskolan) 

 Föreläsning med Ulrika Aspeflo ang 
anpassningar och stöd i skolan.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Återkommande gemensamma 
diskussioner kring anpassningar och 
stöd under konf.tid.  (Hedda Wisingskolan) 

 Rekrytering av fler lärare med 
spec.kompetens inför läsåret 17/18.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Erbjuda "ämnesstugor" varje vecka i 
Ma/No, Sv och Eng under elevens-valtid.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Skapa och implementera en enhetlig rutin 
för F-varningar för varje termin.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Arbeta fram och implementera en 
gemensam värdegrund tillsammans med 
Värdeskaparna (där bla synen på 
kunskap och lärande finns med).  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildning inom fyra år i kommunen 
ska öka  

 Genomförande av huvudmannaplanen för 
studie- och yrkesvägledning  

 Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov.Varje 
barn ska utveckla sin nyfikenhet och lust 
samt förmåga att leka och lära.  
(Älandsbro förskola) 

 Delta i inbjudna kulturevenemang; ex 
Teatern, Technichus, Konsthallen, 
Sambiblioteket, Kyrkkällan.  (Älandsbro 
förskola) 

 Visa respekt och intresse för barns 
experimenterande av språk i olika former, 
som verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, 
och bild.  (Hälledals förskola) 

 Med dokumentation, reflektion, 
tillsammans med barnen synliggöra 
matematik, teknik, naturkunskap mm i 
olika sammanhang.  (Hälledals förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov. Varje 
barn ska få möjlighet att utveckla sin 
nyfikenhet och lust samt förmåga att leka 
och lära.  (Hälledals förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
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upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
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dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
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 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
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möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 Med ett projekterande förhållningssätt 
utmanar vi barnens nyfikenhet så att de 
upplever att det är lustfyllt att lära sig.  
(Villans förskola) 
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 Vi skapar platser och tillfällen för olika 
typer av reflektion och samtal i mindre 
och större grupper så barnen kan få syn 
på hur de olika kompetenserna i en grupp 
bidrar till det egna lärandet.  (Villans 
förskola) 

 Implementering av bärbar dator eller 
Ipad, i det pedagogiska arbetet. 
Upphandlingsarbete kring lärplattform.  
(Gymnasieskolan) 

 Interna fortbildningar  (Gymnasieskolan) 

 Införskaffande av digitala läromedel och 
hjälpmedel.  (Gymnasieskolan) 

 Kollegialt lärande: Matematiklyftet 
fortsätter på halvfart och genomför en 
modul under läsåret.  (Gymnasieskolan) 

 Kollegialt lärande: Två moduler av 
Läslyftet genomförs med 20 lärare och 
handleds av två av skolans förstelärare.  
(Gymnasieskolan) 

 Ämnesträffar  (Gymnasieskolan) 

 APL  (Gymnasieskolan) 

 Ämnesövergripande arbetssätt  
(Gymnasieskolan) 

 APT  (Gymnasieskolan) 

 Husgruppens träffar  (Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieenhet 2) 

 Hållbart lärande.  (Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande. 
Studiestugor/programvis  
(Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande. Startveckor med 
karaktär  (Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande. LEHT: Studiestöd för 
elever inom autismspektrat  
(Gymnasieskolan) 

 Etablering av SkolFam för ökad 
måluppfyllelse bland 
familjehemsplacerade barn (se särskild 
projektplan)  

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Brännans förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation.  
(Grönbackens förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Svalans förskola) 

 Samverkan mellan stadier för att skapa 
bra förutsättningar för övergångar.  
(Solenskolan F-6) 

 Ta tillvara varje elevs och varje grupps 
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lust att lära.  (Häggdånger byskola) 

 Vi skapar platser och tillfällen för 
reflektion och samtal i mindre och större 
grupper så barnen kan få syn på hur de 
olika kompetenserna i en grupp bidrar till 
det egna lärande.  (Häggdånger byskola) 

 Matematiklyftet F – årskurs 6  (Hälledals 
skola) 

 Utveckla berättelseskrivning  (Hälledals 
skola) 

 Samlingar stor och liten. 
”Vaktmästar”uppgifter. Skolskogen. 
Tillsammans-arbete.  (Älandsbro skola) 

 Meningsfulla och varierande aktiviteter 
som stärker varje enskild elev. Detta ökar 
självkänslan och ger framtidstro.  
(Älandsbro skola) 

 •Fokus på språkutvecklande arbetssätt i 
alla ämnen•Kontinuerligt arbete utifrån de 
lokala kursplanerna i varje ämne•Flexibel 
resurs-fördelning utifrån 
behov•Samarbete med externa 
aktörer(Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 •Samtal om vikten av att gå i skolan och 
lära sig saker. •Skapa positiva och roligt 
att lärsituationer. •Använda hela kroppen 
vid inlärning. Skapa, sjunga, använda 
inspirerande konkreta 
material•Uppmuntra eleverna till eget 
ansvar för sitt lärande.•Studiebesök och 
samtal om olika samhällsfunktioner och 
yrken. •Skapande skola (Besök av 
författare, skådespelare, 
musiker)(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper.•Att ge eleverna en social fostran 
för att kunna klara sig i samhället. 
•Genom högläsning stimulera lusten att 
läsa mer själv.•Uppmuntra till rollekar för 
att få en medvetenhet om olika 
yrken/roller. (Fritidshem)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 De elever som behöver mer träning för att 
bli säkra och befästa gällande både 
läsning/ läsförståelse/ matematik måste 
få många tillfällen till att färdighetsträna. 
Detta måste ske både i klassrummet, hos 
specialpedagog, men även hemma där 
man på ett lekfullt sätt kan ta små 
tillfällen till träning.  (Brännaskolan) 

 Utnyttja ”ny teknik”. Använda Ipads mer i 
undervisningen, visa på olika 
användningsmöjligheter och utveckla 
detta. En viktig förutsättning och önskan 
är att vi ska få fler Ipads till skolan.  
(Brännaskolan) 

 Matten: Vi jobbar med att utveckla 
tankarna kring det bra material vi har, 
Eldoradomaterialet. Det bygger mycket 
på hur viktigt samtalet är i matematiken. 
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Vi utvecklar detta kollegialt genom att 
prata kring hur vi bygger vidare i 
matematikutvecklingen. Ett bra exempel 
är EPA  ( enskilt, par, alla).  Där har man 
uppgifter där alla får fundera och tänka 
till, man diskuterar i par och man jobbar 
tillsammans. Att diskutera och samtala 
ger ett lärande som är mycket 
utvecklande.  (Brännaskolan) 

 Kollegialt arbete, ex. Vad är beprövad 
erfarenhet? Kan vi studera detta, filma 
och göra en egen beprövad erfarenhet?  
(Brännaskolan) 

 Ta fram planerade aktiviteter för att alla 
elever ska få utforska och lära sig mer 
om yrken i sin närhet.  (Gerestaskolan) 

 •Tydliggöra mål och kriterier för elever 
och föräldrar.•Kontinuerligt bryta ned och 
förklara delmålen i de olika ämnena för 
eleverna.•Arbeta för att eleverna ska ha 
med sig goda baskunskaper  
(Murbergsskolan 4-6) 

 SYV-arbete och SYV-uppdrag  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov och som klarat alla delprov för 
ämnesprovet svenska och svenska som 
andra språk ska öka  

 Genomförande av huvudmannaplanen för 
studie- och yrkesvägledning  

 Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Projekterande arbetssätt där vi utmanar 
barnens nyfikenhet att vilja lära sig mer.  
(Bondsjö förskola) 

 Inspirera barnen att ta hjälp av fiffig 
kompis/vara fiffig kompis under dagen.  
(Bondsjö förskola) 

 Låta barn delta i olika sammanhang och 
miljöer tillsammans med andra barn. 
Pedagogens bemötande och 
förhållningssätt har stor betydelse för att 
verksamheten ska utveckla goda 
lärmiljöer.  (Bondsjö förskola) 

 Att barnen får möta olika yrkesgrupper, 
arbetsplatser och kulturområden för att 
utöka närområdet och vilka utbud som 
finns i samhället. Att få röra sig utanför 
sin bekvämlighetszon.  (Älandsbro 
förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov.Varje 
barn ska utveckla sin nyfikenhet och lust 
samt förmåga att leka och lära.  
(Älandsbro förskola) 

 Tillgång till sagopedagog. Barnen får 
möta sagor som ett av de hundra 
språken.  (Älandsbro förskola) 

 Stödtecken/bildstöd; alla barn ska få 
möta en rik språkmiljö med tillgång till 
fler kommunikationssätt  (Älandsbro 
förskola) 

 Främja det lustfyllda lärandet; Barnens 
intresse och nyfikenhet tillvaratas av 
lyhörda, tillåtande och medforskande 

199



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 38(75) 

pedagoger.  (Älandsbro förskola) 

 Delta i inbjudna kulturevenemang; ex 
Teatern, Technichus, Konsthallen, 
Sambiblioteket, Kyrkkällan.  (Älandsbro 
förskola) 

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 Workshop, kollegialt lärande  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Möten med digitala verktyg(rörelse, 
språk, matematik m.m.)  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Pedagogisk dokumentation  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Brännans-, 
Grönbackens- och Svalans förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Brännans förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Svalans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
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dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
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märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 
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 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

203



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 42(75) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 vi ge rika möjligheter för barn att få iaktta, 
ställa hypoteser, associera, hitta på, 
undersöka igen och igen med variation, 
skissa och teckna sin förståelse, 
konstruera, göra tankekartor, se 
förbindelser, olikhet och mönster, 
samtala om och reflektera kring fenomen 
och begrepp tillsammans. rika 
möjligheter för barn  (Villans förskola) 

 Vi läser, dramatiserar runt sagor och 
texter, leker med språket t ex via rim och 
ramsor  (Villans förskola) 

 Vi erbjuder barnen möjligheter att få 
pröva och förbinda många olika språk 
och uttryck i sitt bearbetande av de 
fenomen och begrepp vi för tillfället 
undersöker.  (Villans förskola) 

 Vi ger barnen tillgång till digital teknik 
som ett verktyg som bidrar till att barnen 
skriver sig till läsning och kan observera 
och dokumentera det egna och 
kamraternas lärande  (Villans förskola) 

 Ökat arbete med språkutvecklande 
arbetssätt för alla elever genom 
fortbildning av personal.  (Solenskolan F-
6) 

 (Grundskola)Kompetensutveckling för all 
personal•Arbeta medvetet med att läsa, 
skriva, lyssna och tala•Bildstöd•Ta 
tillvara elevernas mångkulturella 
erfarenheter  (Bondsjöhöjdens skola) 

 (Förskoleklass)•Fokus på grunderna i 
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svenska och matematik.•Stimulering av 
den språkliga medvetenheten på ett 
lekfullt och stegrande sätt.•Samlingar 
som uppmuntrar till språklig aktivitet och 
samvaro.  (Bondsjöhöjdens skola) 

 (Fritidshem)•Samtal med barnen i mindre 
grupper med fokus på ord och 
begrepp•Förbereda aktiviteterna med 
genomgångar av ord och 
begrepp•Praktiska aktiviteter som främjar 
språkutvecklingen, t ex bakning  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Delat ledarskap i klassrummet för de 
yngre årskurserna.  

 Använder oss av projektorn till olika 
språkstimulerande aktiviteter, till exempel 
digitala böcker samt sång- och 
rörelsestunder under dagen.  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 

 Använder oss av projektorn till olika 
språkstimulerande aktiviteter, till exempel 
digitala böcker samt sång- och 
rörelsestunder under dagen.  (Tjäderns 
förskola) 

 Vi använder oss av olika IKT-verktyg som 
barnen samspelar kommunikativt kring.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Vi använder oss av olika IKT-verktyg som 
barnen samspelar kommunikativt kring.  
(Tjäderns förskola) 

 Språkutveckling sker i alla aktiviteter 
både rutinsituationer, lek och planerade 
aktiviteter när pedagoger är aktivt och 
medvetet närvarande.  (Grönbackens 
förskola) 

 Att vi ge möjligheter för elever att få ställa 
hypoteser, associera, och undersöka.  
(Häggdånger byskola) 

 Vi läser, dramatiserar runt sagor och 
texter, leker med språket t ex via rim och 
ramsor  (Häggdånger byskola) 

 Vi erbjuder eleverna möjligheter att få 
pröva och förbinda många olika språk 
och uttryck i sitt bearbetande av de 
fenomen och begrepp vi för tillfället 
undersöker.  (Häggdånger byskola) 

 Vi ger eleverna tillgång till digital teknik 
som ett verktyg som bidrar till att 
eleverna skriver sig till läsning och kan 
observera och dokumentera det egna och 
kamraternas lärande  (Häggdånger 
byskola) 

 Berättelseskrivning (Hälledals skola)  
(Hälledals skola) 

 Fortsatt bearbetning av text och språk  
(Hälledals skola) 

 Pedagogerna deltar i ”Läslyftet” för att 
öka lärarnas egna lärande.  (Älandsbro 
skola) 

 Trulle-aktiviteter, bokpåsar på biblioteket, 
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samarbete med lågstadiet.  (Älandsbro 
skola) 

 Fortsätta arbetet med språkutveckling.  
(Älandsbro skola) 

 Ny tjänst på skolan, lågstadiesatsningen, 
för att öka elevernas måluppfyllelse.  
(Älandsbro skola) 

 Stimulera alla aktiviteter på fritids som 
kräver kommunikation vid ex samtal, lek, 
spel, skriftliga meddelanden.  (Älandsbro 
skola) 

 Kontinuerlig anpassning av arbetssätt så 
att alla når så långt som möjligt i ämnet 
svenska (Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 Aktiviteter för att träna eleverna i att 
muntligt uttrycka känslor, tankar och 
åsikter samt att återberätta (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Extra fokus på läsförståelse, både 
skönlitterära texter och faktatexter 
genom exempelvis "Läsande klass" och 
gemensamma diskussioner om texter 
(Grundskola)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 Skriva berättande texter med "röd tråd" 
och faktatexter. (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Medvetandegöra eleverna om sina egna 
mål i svenska. Tala, lyssna, läsa och 
skriva. (Grundskola)  (Bondsjöhöjdens 
skola) 

 Uppföljning av kartläggning/ analys och 
fördelning av resurser (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Värdegrundsarbete (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper•Fokus på svenska och språklig 
medvetenhet genom språklek, 
högläsning, samtal, bokstavsinlärning, 
vägledd läsning, skrivning. 
(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Fokus på att lära eleverna att våga 
uttrycka sig individuellt och i större 
grupper•Genom högläsning stimulera 
lusten att läsa mer själv•Samtala om olika 
sorters texter (Fritidshem)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Översyn av det systematiska 
kvalitetsarbetet (pedagogiska 
planeringar, årshjul och 
utvecklingsplaner) för förskoleklassen.  
(Gerestaskolan) 

 Göra en översyn av informationen till 
vårdnadshavarna om barnens utveckling 
i förskoleklass.  (Gerestaskolan) 

 Erbjuda minst en fortbildningsinsats i 
bedömningsstöden till lågstadiets lärare.  
(Gerestaskolan) 
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 Barns och elevers lust att lära ska öka.  Genomföra skolverkets modul 
"Digitalisering"  

 Genomförande av huvudmannaplanen för 
studie- och yrkesvägledning  

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 sträva efter att finna barnets intresse, 
exempelvis genom barnets egna 
frågeställningar Erbjuda många olika 
uttrycksformer, olika språk.  (Hälledals 
förskola) 

 Undervisning; Aktiviteterna planeras 
utifrån barnens intresse och behov. Varje 
barn ska få möjligheten att utveckla sin 
nyfikenhet och lust samt förmåga att leka 
och lära.  (Hälledals förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Murbergets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Ängets- och Murbergets förskola) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Ängets förskola) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Murbergets förskola) 

 Erbjuda ett mångfald av uttrycksätt  
(Pedagogisk omsorg) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Ängets 
förskola) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Murbergets 
förskola) 

 Pedagogisk dokumentation.  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Workshop  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Workshop  (Ängets förskola) 

 Workshop  (Murbergets förskola) 

 Workshop  (Pedagogisk omsorg) 

 Kollegialt lärande  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Kollegialt lärande  (Ängets förskola) 

 Kollegialt lärande  (Murbergets förskola) 
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 Kollegialt lärande  (Pedagogisk omsorg) 

 Lekfullt lärande  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Lekfullt lärande  (Ängets förskola) 

 Lekfullt lärande  (Murbergets förskola) 

 Lekfullt lärande  (Pedagogisk omsorg) 

 Projekterande arbetssätt  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Projekterande arbetssätt  (Ängets förskola) 

 Projekterande arbetssätt  (Murbergets 
förskola) 

 Projekterande arbetssätt  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Alla kommunala förskolor deltar i 
workshops på Technichus kring 
användet av olika IKT verktyg.  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 

 Workshop på förskolan.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Kommunövergripande fortbildning inom 
IKT för förskolornas pedagoger  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Kommunövergripande fortbildning inom 
IKT för förskolornas pedagoger  (Tjäderns 
förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika IKT-verktyg  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika IKT-verktyg  (Tjäderns förskola) 

 Introducera makey-makey genom att låta 
barnen få prova att koppla in olika saker 
för att se om det låter eller inte.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Introducera makey-makey genom att låta 
barnen få prova att koppla in olika saker 
för att se om det låter eller inte.  (Gånsviks 
förskola) 

 Att använda IKT-verktyg utomhus.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Att använda IKT-verktyg utomhus.  
(Tjäderns förskola) 

 Att utforska och använda IKT-verktygen 
Blue Bot/Bee Bot och Qr-koder 
tillsammans med barnen.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Att utforska och använda IKT-verktygen 
Blue Bot/Bee Bot och Qr-koder 
tillsammans med barnen.  (Tjäderns 
förskola) 

 Rörelsesånger, skapande, 
avslappningsövningar, bygg och 
konstruktion med projektorn  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 

208



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 47(75) 

 Rörelsesånger, skapande, 
avslappningsövningar, bygg och 
konstruktion med projektorn  (Gånsviks 
förskola) 

 Att barnen ska få möta IKT-verktygen 
animering och projektor samt aktivt få 
använda sig av dessa IKT-verktyg.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Att barnen ska få möta IKT-verktygen 
animering och projektor samt aktivt få 
använda sig av dessa IKT-verktyg.  
(Tjäderns förskola) 

 Kommunövergripande fortbildning på 
Technichus inom IKT för förskolornas 
pedagoger.  (Gånsviks förskola) 

 Workshop på förskolan för att personal 
och ska få uppleva och prova på olika IKT 
verktyg.  (Gånsviks förskola) 

 Att utforska och använda QR koder 
tillsammans med barnen.  (Gånsviks 
förskola) 

 Låta barnen få göra programmeringar 
med Blue Bot/ Bee Bot  (Gånsviks förskola) 

 Att dela in barnen i mindre grupper under 
samlingar och aktiviteter för att ge 
barnen en lugnare lärmiljö i ett mindre 
sammanhang.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Att dela in barnen i mindre grupper under 
samlingar och aktiviteter för att ge 
barnen en lugnare lärmiljö i ett mindre 
sammanhang.  (Tjäderns förskola) 

 Olika rörelseaktiviteter på 
morgonsamlingen.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Olika rörelseaktiviteter på 
morgonsamlingen.  (Gånsviks förskola) 

 Att ha Röris både inomhus och utomhus, 
minst två gånger i månaden.  (Tjäderns- 
och Gånsviks förskola) 

 Att ha Röris både inomhus och utomhus, 
minst två gånger i månaden.  (Tjäderns 
förskola) 

 Medvetet arbeta med att sänka rösterna. 
Använda stödtecken.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Medvetet arbeta med att sänka rösterna. 
Använda stödtecken.  (Gånsviks förskola) 

 Att vara en närvarande pedagog genom 
att befinna sig mycket på barnens nivå 
samt kunna ge en trygg famn/knä som 
barnen kan söka upp vid behov.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Att vara en närvarande pedagog genom 
att befinna sig mycket på barnens nivå 
samt kunna ge en trygg famn/knä som 
barnen kan söka upp vid behov.  
(Tjäderns förskola) 

 Pedagogerna sprider sig i olika rum så att 
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även barnen sprider ut sig, det gör att det 
blir bättre arbetsmiljö för både barn och 
pedagoger.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 Pedagogerna sprider sig i olika rum så att 
även barnen sprider ut sig, det gör att det 
blir bättre arbetsmiljö för både barn och 
pedagoger.  (Gånsviks förskola) 

 Att aktivt tillsammans med barnen arbeta 
för att sänka ljudnivån. Detta genom att 
påminna varandra om att sänka våra 
röster när vi är inomhus.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Att aktivt tillsammans med barnen arbeta 
för att sänka ljudnivån. Detta genom att 
påminna varandra om att sänka våra 
röster när vi är inomhus.  (Tjäderns 
förskola) 

 "Fredagspepp". Hela förskolan har 
tillsammans en fysisk och organiserad 
aktivitet ute på gården.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 "Fredagspepp". Hela förskolan har 
tillsammans en fysisk och organiserad 
aktivitet ute på gården.  (Gånsviks 
förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika aktiviteter i hälsans tecken.  
(Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Workshops på förskolan för att personal 
och barn ska få uppleva och prova på 
olika aktiviteter i hälsans tecken.  
(Tjäderns förskola) 

 Att prova på olika former av 
avslappningsaktiviteter.  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Att prova på olika former av 
avslappningsaktiviteter.  (Tjäderns 
förskola) 

 Skapa lugna miljöer där det finns 
möjlighet för återhämtning  (Tjäderns- och 
Gånsviks förskola) 

 Skapa lugna miljöer där det finns 
möjlighet för återhämtning  (Gånsviks 
förskola) 

 Dela in barnen i mindre grupper vid 
samlingar, olika aktiviteter och på och 
avklädningssituationer.  (Gånsviks 
förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans-, Grönbackens- 
och Svalans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Brännans-, Grönbackens- och Svalans 
förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
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(Brännans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Grönbackens förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Svalans förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Brännans-, 
Grönbackens- och Svalans förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Brännans 
förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Grönbackens 
förskola) 

 Lärande ska ske i alla rutinsituationer 
och planerade aktiviteter.  (Svalans 
förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Brännans-, Grönbackens- och 
Svalans förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Brännans förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Grönbackens förskola) 

 Allt som händer är nya upplevelser. Vi vill 
ge barnen upplevelser inom alla 
läroplanens olika områden. Upplevelser 
genom alla sinnen. Ge upplevelser som 
berikar språkligt och socialt. Upptakt 
inför läsåret med barnen. Ge barnen 
möjlighet att utforska och upptäcka 
omvärlden.  (Svalans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
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förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

212



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 51(75) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 
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 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
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digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 Erbjuda innovativa, tillgängliga och 
trygga  lärmiljöer både inom- och 
utomhus.  (Grundsärskolan) 

 Olika är normen! All personal utgår från 
elevernas olikheter och behov i alla 
lärsituationer.  (Grundsärskolan) 

 Utveckla allternativ kommunikation, 
bildstöd, tecken, estetiska lärprocesser 
mm  (Grundsärskolan) 
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 Fortbildning kring elever på tidig 
utvecklingsnivå.  (Grundsärskolan) 

 Hitta fler metoder till kommunikation ex. 
PODD  (Grundsärskolan) 

 Erbjuda studiehandledning på 
modersmålet  (Grundsärskolan) 

 Utveckling av innovativa, trygga och 
tillgängliga lärmiljöer.  (Grundsärskolan) 

 Den samlade Elevhälsans kompetens 
samt elevernas delaktighet och inflytande 
är utgångspunkten i arbetet med att 
utforma lärmiljöerna.  (Grundsärskolan) 

 Alla elever ska ges tillfällen i olika sociala 
sammanhang, stora grupper, små 
grupper. elevernas delaktighet är en 
nyckelfaktor i all planering av 
undervisning.  (Grundsärskolan) 

 Utveckling av elevrådsarbetet  
(Solenskolan F-6) 

 Skapa trygghetsteam med uppdrag att 
förbättra det sociala klimatet på skolan.  
(Solenskolan F-6) 

 Pulshöjande aktiviteter för alla barn och 
elever på skolan.  (Solenskolan F-6) 

 Ta fram en lokal plan för 
kompetensutveckling samt för behov av 
inköp/investeringar utifrån kommunens 
IKT-plan samt utifrån nya skrivningar i 
läroplanen vad gäller digitalisering  
(Gerestaskolan) 

 Kollegiet får på junidagarna arbeta med 
att ta fram konkreta exempel på hur de 
ska få eleverna mer nyfikna.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Föreläsning med Ulrika Aspeflo ang 
anpassningar och stöd i skolan.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Återkommande gemensamma 
diskussioner kring anpassningar och 
stöd under konf.tid.  (Hedda Wisingskolan) 

 Arbeta fram och implementera en 
gemensam värdegrund tillsammans med 
Värdeskaparna (där bla synen på 
kunskap och lärande finns med).  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Ett omfattande arbete med att förtydliga 
och implementera rutiner och riktlinjer 
mot kränkande behandling och frånvaro i 
skolan har påbörjats.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Rekrytering av fler lärare med 
spec.kompetens inför läsåret 17/18.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Fortsatt arbete med värdegrund med 
hjälp av Värdeskaparna of Sweden  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering av digitala läromedel  
(Wendela Hellmanskolan) 
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 Utvecklat arbete med Office 365  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Implementering av lärplattform  (Wendela 
Hellmanskolan) 

 Implementering av bärbara datorer i det 
pedagogiska arbetet.  (Murbergsskolan 7-
9) 

 Värdegrundsarbete i skolarbete 
tillsammans med personal och 
Värdeskaparna of Sweden  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Utformning av skolgård och rastaktivieter  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Miljöcertifiering ex. Grön flagg  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Implementering av perspektivet Skola för 
hållbar utveckling.  (Gymnasieskolan) 

 Arbete med social 
hållbarhet/värdegrundsarbete (BLUNS).  
(Gymnasieskolan) 

 Hållbart lärande.  (Gymnasieskolan) 

 Implementering av bärbar dator eller 
Ipad, i det pedagogiska arbetet. 
Upphandlingsarbete kring lärplattform.  
(Gymnasieskolan) 

 Nära samhället: skolan kontinuerligt 
samarbetar med olika företag och aktörer 
i samhället och där eleverna blir delaktiga  
(Gymnasieskolan) 

 Beskriva vad vi redan gör, vad vi behöver 
utveckla samt hur. Erbjuda 
grundläggande IT-utbildning inom vissa 
områden: Word, Outlook, Office 365, 
Power Point.  (Gymnasiesärskolan, enhet 
4) 

 Förstelärartjänst med inriktning mot att 
hitta integrerande lösningar samt arbeta 
för den röda tråden genom gymnasiet 
och in i vuxenlivet.  (Gymnasiesärskolan, 
enhet 4) 

 Genomföra och reflektera aktivt kring 
BLUNS aktiviteter.  (Gymnasiesärskolan, 
enhet 4) 

 Använda DATE –materialet för konkreta 
BLUNS-aktiviteter med personal och 
elever, gärna över gränserna mot andra 
program.  (Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Bjuda in andra program till oss och själva 
delta i övriga gymnasiets aktiviteter.  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Projekterande arbetssätt där vi utmanar 
barnens nyfikenhet att vilja lära sig mer.  
(Bondsjö förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation.  
(Grönbackens förskola) 

 Arbete med pedagogisk dokumentation  
(Svalans förskola) 
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 Detta kräver att vi är lyhörda och nyfikna 
på elevernas lärande. Vår utgångspunkt 
är att vi utmanar eleven, hur de tänker, 
vilka frågor och hypoteser de har och 
därigenom utmana dem i deras vidgade 
lärande  (Häggdånger byskola) 

 Vi ger eleven möjlighet att möta teknik i 
vardagen så de kan konstruera och bli 
kreativa användare.  (Häggdånger byskola) 

 Varierad undervisning och arbetsformer 
med inslag av teori och praktik.  
(Hälledals skola) 

 Rastaktiviteter som lockar till lek och 
rörelse.  (Hälledals skola) 

 Allsidigt utbud av aktiviteter på fritids 
utifrån elevernas behov och önskemål.  
(Hälledals skola) 

 Lyhörda pedagoger som anpassar 
verksamheten så att den stärker och 
stödjer varje enskilt barn. Viktigt med 
musik, rörelse, experiment, praktiskt 
material.  (Älandsbro skola) 

 Fortsatt arbete i klasserna. Ny tjänst, 
lågstadiesatsningen.  (Älandsbro skola) 

 Arbeta med att formulera 
kunskapskraven, så att de blir begripliga 
ur barnens perspektiv.  (Älandsbro skola) 

 Separera på träning och bedömning, så 
att det blir tydligt för eleverna vad som är 
vad.  (Älandsbro skola) 

 Stimulera och tydligt signalera höga 
förväntningar på eleverna.  (Älandsbro 
skola) 

 Skapa möjlighet till:Grupptimmar, för att 
kunna se och möta varje elev, där de 
befinner sig. Det ger också större 
möjlighet för varierade arbetsformer. Fler 
åldersblandade aktiviteter.Tillräckligt 
med rastvakter.Rusta upp utemiljön, så 
den inbjuder till rastaktiviteter.Få snurr 
på Boden-verksamheten.Använda 
skolträdgården och akvariet 
pedagogiskt.Varva teori och praktik.  
(Älandsbro skola) 

 Klassråd, elevråd, matråd, Grön Flagg-
råd (Grundskola)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 Trivsel/Trygghetsenkäter (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Kamratbanor/Äventyr (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Skapande skola (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Erbjuda en stor variation av aktiviteter 
•Ta vara på elevernas egna intressen där 
och då, och utmana dem att prova på nya 
saker. •Stimulera eleverna att i leken öva 
på teoretiska ämnen (Förskoleklass)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Erbjuda en bred variation av olika 
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aktiviteter •Ta vara på barnens egna 
intressen och utmana dem att prova på 
nya saker. •På ett lekfullt och praktiskt 
sätt förstärka och öva på de teoretiska 
ämnen som de lär sig under skoltid 
(Fritidshem)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Ny teknik- flera Ipads och bärbara 
datorer till klasserna.  (Brännaskolan) 

 Fortsätta gå ut i samhället och få ta del av 
det kulturella utbud som erbjuds, vilket 
kräver att elever kan åka buss utan 
kostnad.  (Brännaskolan) 

 Fortsatt arbete med ett varierat och bra 
arbetssätt för att bibehålla lusten och 
glädjen i arbetet.  (Brännaskolan) 

 Intensivläsning genom 
lågstadiesatsningen.  (Brännaskolan) 

 Särskilt stöd i matematik  (Brännaskolan) 

 Arbete enskilt eller i smågrupper 
tillsammans med specialpedagog, i de 
ämnen som behövs  (Brännaskolan) 

 Individualisering i klassrummet  
(Brännaskolan) 

 Gemensamma genomgångar, 
helklassarbete, smågrupper  
(Brännaskolan) 

 •Temadagar i olika ämnen•Varierade och 
laborativa arbetssätt som ökar elevernas 
motivation med interaktiva läromedel 
samt filmer•Olika utmaningar/tävlingar 
(t.ex. läsbingo)•Elevens val med 
åldersblandade grupper•Kulturaktiviteter 
som skolbio, teaterföreställningar och 
kulturdag.•Regelbundna repetitioner av 
vad som förväntas av eleverna under 
lektionerna•Egna traditioner som FN-
dagen, lucia, julpyssel och 
skolgårdsdagar  (Murbergsskolan 4-6) 

 •Ett fungerande elevinflytande (t.ex. 
ansvar över skolgårdsutrustning, 
redovisningsformer och arbetssätt inom 
olika arbetsområden samt ett väl 
fungerande elevråd)  (Murbergsskolan 4-6) 

 Värdegrundsprojektet med ”Glada Hudik”  
(Murbergsskolan 4-6) 

 Digitala läromedel i undervisningen  
(Kiörningskolan) 

 Utåtriktad verksamhet: Service och 
försäljning, hemsidan, Skol-SM, delta i 
gymnasiemässan, besöka 
grundsärskolor, marknadsföring av våra 
program, erbjuda praktik på våra program  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 
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4.2 Organisationsperspektivet 
  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Andelen barn och elever som finns i en 
inkluderande miljö för lärande ska öka upp 
till 100 % 

 Inkluderande förhållningssätt  

 En inkluderande förskola och skola  

 Utifrån barnens utveckling/intresse får 
barn mötas i olika miljöer.  (Älandsbro 
förskola) 

 sträva efter att finna barnets intresse, 
exempelvis genom barnets egna 
frågeställningar Erbjuda många olika 
uttrycksformer, olika språk.  (Hälledals 
förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Ängets förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Murbergets 
förskola) 

 Ge varje barn tid, möjlighet och 
förutsättning att lyckas  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets- 
och Murbergets förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Ängets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Murbergets 
förskola) 

 Fånga in och utgå från barnens frågor, 
funderingar och erfarenheter  (Pedagogisk 
omsorg) 

 Erbjuda digitala verktyg i den dagliga 
verksamheten  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Vardagssamtal  (Ängets- och Murbergets 
förskola) 

 Vardagssamtal  (Murbergets förskola) 

 Sagor och berättelser  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Sagor och berättelser  (Murbergets 
förskola) 

 Mångfald av uttryckssätt  (Ängets- och 
Murbergets förskola) 

 Mångfald av uttryckssätt  (Murbergets 
förskola) 

 Vi erbjuder barnen aktiviteter där de 
utifrån sina egna förutsättningar kan 
delta, till exempel rörelselekar och 
utflykter.  (Tjäderns- och Gånsviks förskola) 

 Vi erbjuder barnen aktiviteter där de 
utifrån sina egna förutsättningar kan 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 
delta, till exempel rörelselekar och 
utflykter.  (Tjäderns förskola) 

 Vi erbjuder barnen aktiviteter där dom 
utifrån sina egna förutsättningar kan 
delta tex rörelselekar och utflykter.  
(Gånsviks förskola) 

 I användandet av de olika IKT-verktygen 
anpassar vi aktiviteten utifrån miljö, antal 
barn, hur vi nyttjar verktyget och intresse 
hos barnen.  (Tjäderns- och Gånsviks 
förskola) 

 I användandet av de olika IKT-verktygen 
anpassar vi aktiviteten utifrån miljö, antal 
barn, hur vi nyttjar verktyget och intresse 
hos barnen.  (Tjäderns förskola) 

 I användandet av de olika IKT verktygen 
anpassar vi aktiviteten utifrån miljön, 
antal barn, hur vi nyttjar verktyget och 
intresse hos barnen.  (Gånsviks förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans-, Grönbackens- 
och Svalans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Brännans förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Grönbackens förskola) 

 Lärmiljöer utvecklas ute och inne även 
för toddlare.  (Svalans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdånger-, 
Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Häggdångers förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Solstrålens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Orrens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap? Hur märks det 
i verksamheten?  (Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdånger-, Solstrålens-, Orrens- och 
Stigsjö förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Häggdångers förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  
(Solstrålens förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Orrens 
förskola) 

 Kollegialt lärande - workshops  (Stigsjö 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdånger-, 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

Solstrålens-, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Häggdångers 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Solstrålens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Orrens 
förskola) 

 Problematisera: Vad är kommunikation? 
Det 100 språken, Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Stigsjö 
förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdånger-, Solstrålens-
, Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Häggdångers förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Solstrålens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Orrens förskola) 

 Utveckla arbetet med pedagogisk 
dokumentation  (Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdånger-, Solstrålens-, 
Orrens- och Stigsjö förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Häggdångers förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Solstrålens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Orrens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten till en adekvat digital 
kompetens. Kollegiallt lärande -
 workshops  (Stigsjö förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 

 Problematisera: Vad är 
kommunikation?De 100 språken, hur 
erbjuder vi det? Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Sörgårdens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Kullens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Tullportens förskola) 

 Utveckla arbetet med Pedagogisk 
dokumentation  (Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Sörgårdens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Kullens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Tullportens förskola) 

 Verksamheten erbjuder alla barn 
möjligheten att  utveckla en adekvat 
digital kompetens. Kollegialt lärande – 
workshops  (Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens-, Kullens-, 
Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Sörgårdens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Kullens förskola) 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Tullportens förskola) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Problematisera: Vad är delaktighet, 
samspel och gemenskap?Hur märks det i 
verksamheten?  (Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens-, Kullens-, Tullportens- och 
Villans förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Sörgårdens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Kullens 
förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  
(Tullportens förskola) 

 Kollegialt lärande – workshops  (Villans 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens-, 
Kullens-, Tullportens- och Villans förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Sörgårdens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Kullens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Tullportens 
förskola) 

 Problematisera: Vad innebär tillgång till 
upplevelser? Hur erbjuder vi det? Hur 
märks det i verksamheten?  (Villans 
förskola) 

 De pedagogiska miljöerna ska präglas av 
fler handlingsmöjligheter och arbetssätt, 
där barnens ålder, tid och rum inte är lika 
starkt reglerade.  (Villans förskola) 

 Hänsyn ska tas till barnets olika 
förutsättningar och behov.  (Villans 
förskola) 

 Verksamheten ska utformas utifrån barns 
olika behov.  (Villans förskola) 

 Olika är normen! All personal utgår från 
elevernas olikheter och behov i alla 
lärsituationer.  (Grundsärskolan) 

 Erbjuda innovativa, tillgängliga och 
trygga  lärmiljöer både inom- och 
utomhus.  (Grundsärskolan) 

 Utveckla allternativ kommunikation, 
bildstöd, tecken, estetiska lärprocesser 
mm  (Grundsärskolan) 

 Fortbildning kring elever på tidig 
utvecklingsnivå.  (Grundsärskolan) 

 Hitta fler metoder till kommunikation ex. 
PODD  (Grundsärskolan) 

225



Skolnämnden, Verksamhetsberättelse 64(75) 

  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Erbjuda studiehandledning på 
modersmålet  (Grundsärskolan) 

 Utveckling av innovativa, trygga och 
tillgängliga lärmiljöer.  (Grundsärskolan) 

 Den samlade Elevhälsans kompetens 
samt elevernas delaktighet och inflytande 
är utgångspunkten i arbetet med att 
utforma lärmiljöerna.  (Grundsärskolan) 

 Alla elever ska ges tillfällen i olika sociala 
sammanhang, stora grupper, små 
grupper. elevernas delaktighet är en 
nyckelfaktor i all planering av 
undervisning.  (Grundsärskolan) 

 Utökning av extra anpassningar för alla 
elever genom fortbildning av personalen  
(Solenskolan F-6) 

 Extra anpassningar  (Brännaskolan) 

 Ta fram en pedagogisk planering för att 
utveckla möjligheten att använda sitt 
modersmål på fritidshemmet.  
(Gerestaskolan) 

 Ta fram pedagogisk planering för 
vilsamma aktiviteter.  (Gerestaskolan) 

 Erbjuda flera mellanmålssittningar för 
barnen på fritidshemmet Klubben.  
(Gerestaskolan) 

 Genomföra minst två 
fortbildningsinsatser till personalen vad 
gäller inkludering.  (Gerestaskolan) 

 Arbete tillsammans med Värdeskaparna 
of Sweden.  (Wendela Hellmanskolan) 

 Hand-in-hand  (Wendela Hellmanskolan) 

 Värdegrundsarbete med elever och 
personal vid ex. mentorstid  
(Murbergsskolan 7-9) 

 Likabehandlingsplan  (Murbergsskolan 7-
9) 

 BLUNS: Medvetandegörande 
värdegrundsövningar med elever och 
personal vid arbetsplatsträffar, 
arbetslagsmöten och klasstider.  
(Gymnasieskolan) 

 Plan mot kränkande 
behandling/Likabehandlingsplan  
(Gymnasieskolan) 

 Ämneskonferenser med IM.  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Följande aktiviteter inkluderar och bygger 
på kollegialt lärande:  Förstelärartjänst 
med inriktning mot att hitta integrerande 
lösningar samt arbeta för den röda tråden 
genom gymnasiet och in i vuxenlivet. 
Genomföra och reflektera aktivt kring 
BLUNS aktiviteter. Använda DATE –
materialet för konkreta BLUNS-aktiviteter 
med personal och elever, gärna över 
gränserna mot andra program. Bjuda in 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 
andra program till oss och själva delta i 
övriga gymnasiets aktiviteter.  
(Gymnasiesärskolan, enhet 4) 

 Flexibel resursfördelning.•Varierat/ 
anpassat arbetssätt (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Att tidigt ge nyanlända elever en 
klasstillhörighet  (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Måluppfyllelsekonferens (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 Kompetensutveckling och pedagogiska 
diskussioner (Grundskola)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 •Klassplacering av nya elever med 
utgångspunkt i klassernas 
sammansättning och ett inkluderande 
perspektiv.•Anpassning av verksamheten 
genom olika metoder, arbetssätt och 
svårighetsgrad utifrån elevgruppens olika 
behov och förutsättningar, t ex språklig, 
motorisk, social och emotionell förmåga. 
•Prioritera värdegrundsarbetet för ökad 
förståelse eleverna emellan. 
(Förskoleklass)  (Bondsjöhöjdens skola) 

 •Anpassa aktiviteter efter olika elevers 
förutsättningar, t ex anpassade 
gruppstorlekar och 
innehåll•Kontinuerliga 
värdegrundsaktiviteter (Fritidshem)  
(Bondsjöhöjdens skola) 

 EHM möten: Elevhälsoarbetet ska 
organiseras om så att vi kommer in 
tidigare i elevärenden. All personal som 
arbetar i skolan ska vara med i planering 
av anpassningar och särskilt stöd. Vi ska 
ta ansvar med mandat skolledningen för 
att det genomförs.  (Brännaskolan) 

 Uppdrag flexigrupp: skapa en god 
lärmiljö för elever som har behov av 
särskilt stöd, anpassat efter elevens 
behov.  (Brännaskolan) 

 Vi har organiserat om fritidshem till två 
avdelningar som är indelat i ett äldre och 
yngre fritidshem.  (Brännaskolan) 

 Bedömning för lärande: enkla och tydliga 
pedagogiska planeringar, använda 
formativa bedömningsmetoder ex NO 
hands upp, whiteboard tavlor, exit ticket, 
kamratbedömning o.s.v.  (Brännaskolan) 

 Genomföra fortbildningsinsats för 
personalen i specialpedagogik.  
(Gerestaskolan) 

 Göra en kartläggning av tillgängligheten i 
grundskola och fritidshem.  
(Gerestaskolan) 

 •Kompetensutveckling och pedagogiska 
diskussioner•Anpassa undervisningen på 
olika sätt t.ex. genom bildstöd, 
inläsningstjänst, enklare texter, 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 
alternativa verktyg (iPad, dator) mm. för 
att alla elever ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningens innehåll•Uppmuntra 
eleverna att låta alla vara med i lek på 
rasterna•Samtal om lika-olika (Glada 
Hudik)•Synliggöra och värdera elevernas 
olika styrkor  (Murbergsskolan 4-6) 

 Föreläsning med Ulrika Aspeflo ang 
anpassningar och stöd i skolan.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Återkommande gemensamma 
diskussioner kring anpassningar och 
stöd under konf.tid.  (Hedda Wisingskolan) 

 Rekrytering av fler lärare med 
spec.kompetens inför läsåret 17/18.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Erbjuda "ämnesstugor" varje vecka i 
Ma/No, Sv och Eng under elevens-valtid.  
(Hedda Wisingskolan) 

 Arbeta fram och implementera en 
gemensam värdegrund tillsammans med 
Värdeskaparna (där bla synen på 
kunskap och lärande finns med).  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Kollegiet får på junidagarna arbeta med 
att ta fram konkreta exempel på hur de 
ska få eleverna mer nyfikna.  (Hedda 
Wisingskolan) 

 Specialpedagoglyftet fortsätter på helfart 
under hela läsåret och handleds av 
specialpedagog och speciallärare.  
(Wendela Hellmanskolan) 

 Hållbart lärande. LEHT: Studiestöd för 
elever inom autismspektrat  
(Gymnasieskolan) 
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5 Ekonomi 

5.1 Nämndens resultat 
Skolnämnden redovisar i 2018 års bokslut ett underskott på 0,5 mnkr. 
Skolnämndens tilldelade skattemedel för 2018 är 594,0 mnkr. Totala intäkter 
under året uppgår till 725,4 mnkr, varav 125 mnkr utgörs av externa intäkter, 
och kostnaderna uppgår till 725,9 mnkr. Underskottet på 0,5 mnkr motsvarar 
knappt 0,1 procent av omsättningen. 

Nämndens resultat 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 
Differens 

utfall/budget 
2018 

Intäkter 699,2 725,4 697,6 27,8 

- varav tilldelade skattemedel 568,2 594,0 594,0 0,0 

- varav interna intäkter 15,9 6,4 5,4 1,0 

- varav externa intäkter 115,1 125,0 98,2 26,8 

Kostnader -699,2 -725,9 -697,6 -28,3 

- varav personalkostnader -433,4 -448,0 -430,0 -18,0 

- varav köp av huvudverksamhet -95,8 -100,8 -98,0 -2,8 

- varav lokalhyra -76,5 -81,1 -80,6 -0,5 

- varav fastighets- och 
driftskostnader -6,7 -5,1 -4,0 -1,1 

- varav avskrivningar -1,7 -1,9 -2,4 0,5 

- varav övriga kostnader -85,1 -89,0 -82,6 -6,4 

Resultat 0,0 -0,5 0,0 -0,5 

Interna och externa intäkter är 27,7 mnkr högre än budgeterade 98,2 mnkr. De 
ökade intäkterna består av mer erhållna bidrag från Skolverket, 
Arbetsförmedlingen samt Migrationsverket. De bidrag skolförvaltningen har sökt 
är direkt kopplade till ökade kostnader och där visar skolnämnden totalt under 
2018 ökade kostnader på 28,2 mnkr högre än budget. Personalkostnader står 
för den största avvikelsen från budget, totalt 18,1 mnkr högre än budgeterade 
430,0 mnkr. Personalkostnaderna avviker mest inom verksamhetsområde 
förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Inom grundskola där 
avvikelsen är störst är även elevantalet högre än budget. 
Kostnader för köp av verksamhet innefattar dels köp av plats hos andra 
huvudmän samt utbetalningar för beslutade tilläggsbelopp. Under 2018 har fler 
barn och elever än budgeterat valt andra huvudmän vilket innebär högre 
kostnader än budget. Utbetalat tilläggsbelopp till andra huvudmän är dock lägre 
än budget. Även lokalkostnaderna är högre än budget vilket främst beror på 
ökade kostnader för reparationer och underhåll av fastigheter inom 
verksamhetsområde förskola och framförallt grundskola. 
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De kostnader som är mindre än budget under året är avskrivningskostnaderna. 
Detta på grund av att många av årets investeringsprojekt inte har avslutats 
förrän under höstterminen vilket därmed inte har genererat 
avskrivningskostnader enligt budget. 
En stor avvikande post jämfört med budget är övriga kostnader. Denna post 
innefattar förbrukning, datorleasing, transporter, resor, logi, konsulttjänster, 
måltidskostnader, kursavgifter med mera. De kostnader som avviker mest är 
måltidskostnader, övriga främmande tjänster där kostnader för tolkar samt en 
del av kostnader för extratjänster ingår, samt även inköp av 
förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial. 
Tillsammans ger alltså dessa ökade intäkter och kostnader ett resultat för 
skolnämnden på 0,5 mnkr i underskott. 
  
Barn- och elevantal 
Budget av antal barn och elever läggs baserat på Statistiska centralbyråns 
befolkningsprognos och en egen asylprognos. Största avvikelsen mot budget är 
en ökning på 60 elever inom grundskola. Förskola, gymnasieskola och 
fritidshem har alla minskat sitt barn- och elevantal jämfört med budget. 
Minskningen av barn och elever ligger främst hos egna enheter då externa 
huvudmän har ökat sitt barn- och elevantal inom samtliga verksamhetsområden 
förutom pedagogisk omsorg som är oförändrad. Ökningen av antal barn och 
elever hos externa huvudmän är totalt 24 individer och 53 placeringar. 

Årssnitt antal barn och elever (egna och 
externa) Utfall 2018 Budget 2018 

Differens 
budget/utfall 
2018 

Förskola 1 231 1 247 -16 

Pedagogisk omsorg 30 30 0 

Förskoleklass 291 294 -3 

Grundskola 2 771 2 711 60 

Gymnasieskola 953 964 -11 

ANTAL INDIVIDER 5 275 5 246 29 

Fritidshem 969 1 006 -37 

ANTAL PLACERINGAR 6 243 6 252 -8 
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5.2 Resultat per verksamhetsområde 
Resultat per verksamhetsområde visar hur intäkterna och kostnaderna har 
fördelat sig under året inom skolnämndens verksamheter. I denna 
verksamhetsberättelse fördelas resultatet för förvaltningsövergripande 
verksamhet till de skol- och programpengsverksamheter som berörs i enlighet 
med den fördelning förvaltningen rapporterar till Statistiska centralbyråns 
räkenskapssammandrag. I och med att förvaltningsövergripande verksamhet, 
vilket främst innefattar skolkontoret och centrala elevhälsan, visar ett överskott i 
redovisningen under året förbättras även resultatet inom de flesta 
verksamhetsområden. 

Resultat per verksamhetsområde 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 - varav 
skatte
medel 

- varav 
intäkte

r 

- varav 
kostna

der 

Skolnämnd 0,0 0,1 1,2 0,0 -1,1 

Musik- och kulturskola -1,9 -0,2 9,3 0,9 -10,4 

Öppna förskolan 0,0 0,0 1,1 0,0 -1,1 

Förskola -1,4 -0,7 147,1 26,2 -174,0 

Pedagogisk omsorg 0,0 -0,3 2,2 0,2 -2,7 

Fritidshem -1,0 -2,1 26,0 9,2 -37,3 

Förskoleklass 0,8 0,3 20,4 1,9 -22,0 

Grundskola 1,8 2,5 265,4 44,1 -307,0 

Grundsärskola 1,4 -0,2 11,7 1,2 -13,1 

Gymnasieskola -1,3 -0,2 99,0 41,8 -141,0 

Gymnasiesärskola 1,4 0,5 10,6 1,8 -11,9 

Eftis 0,2 -0,2 0,0 4,1 -4,3 

Totalt 0,0 -0,5 594,0 131,4 -725,9 

Verksamhetsområde förskola visar en avvikelse mot budget på 0,7 mnkr i 
underskott. Största avvikelsen hör till personalkostnader vilket till viss del 
motsvaras av satsning på mindre barngrupper både nationellt och av politisk 
vilja inom Härnösands kommun. Även verksamhetsområde fritidshem visar ett 
underskott på grund av högre personalkostnader samt även att fler elever väljer 
fristående fritidshem. 
Verksamhetsområde grundskola visar ett överskott på 2,5 mnkr. Detta trots att 
årssnittet av antalet elever är 60 fler än budgeterat antal. Intäkter från okända 
statsbidrag vid detaljbudget inför verksamhetsåret 2018 bidrar till ett bättre 
resultat för verksamhetsområdet. Sådana bidrag är exempelvis likvärdig skola 
samt ökad jämlikhet. 
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5.2.1 Specifikation av personalkostnader 
Totalt sett överstiger personalkostnaderna 2018 budget med 18,0 mnkr. Detta 
motsvaras till stor del av ökade externa intäkter. 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 
2018 

Differens 
utfall/bud
get 2018 

Skolnämnd -1,0 -1,0 -1,1 0,1 

Musik- och kulturskola -8,2 -8,2 -7,9 -0,3 

Öppen förskola -0,8 -0,7 -0,7 0,0 

Förskola -103,1 -105,0 -98,7 -6,3 

Pedagogisk omsorg -1,7 -1,7 -1,4 -0,3 

Fritidshem -26,5 -26,8 -25,4 -1,4 

Förskoleklass -12,9 -12,9 -11,7 -1,2 

Grundskola -191,3 -199,1 -188,8 -10,3 

Grundsärskola -8,6 -9,9 -9,8 -0,1 

Gymnasieskola -68,9 -70,2 -72,3 2,1 

Gymnasiesärskola -7,5 -8,8 -8,8 0,0 

Eftis -2,9 -3,7 -3,4 -0,3 

Totalt -433,4 -448,0 -430,0 -18,0 

Inom verksamhetsområde förskola ligger personalkostnaderna 6,3 mnkr över 
budget vilket nästan helt motsvaras av högre externa intäkter. 
Fritidshem har personalkostnader på 1,4 mnkr mer än budget vilket inte 
motsvaras av externa intäkter. Detta tillsammans med ett minskat antal 
placeringar hos egna enheter samt ett ökat antal placeringar hos externa 
huvudmän bidrar till underskottet inom verksamhetsområdet. 
Verksamhetsområde förskoleklass har också ökade personalkostnader jämfört 
med budget men detta motsvaras till viss del av ökade externa intäkter. 
Grundskola har personalkostnader som ligger 10,3 mnkr över budget men har 
även kraftigt ökade externa intäkter som täcker den ökningen och även övriga 
kostnader. Grundskola har också en ökning på 60 elever jämfört med budget. 
Inom gymnasieskola har personalkostnaderna minskat med 2,1 mnkr jämfört 
med budget vilket till viss del motsvaras av att viss budgeterad personal inte har 
anställts utan istället anlitats som konsult varav kostnaden inte uppstår under 
personalkostnader. Inom gymnasieskola har man också sett en minskning av 
antalet elever i den egna gymnasieskolan samt en ökning av antalet elever som 
väljer att läsa på en extern gymnasieskola och därför minskat den egna 
organisationen motsvarande. 
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5.3 Investeringar 

Investeringar 

(mnkr) 
Investerat 

2018 Budget 2018 

Differens 
investerat/bu
dgeterat 2018 

Förskola 0,0 1,3 1,3 

Grundskola 2,2 1,2 -1,0 

Gymnasieskola 0,5 0,5 0,0 

Totalt 2,7 3,0 0,3 

Skolnämnden har investerat för totalt 2,7 mnkr 2018. De största investeringarna 
har gjorts inom grundskola som fått överta förskolans investeringsmedel 2018. 
Investeringarna inom grundskola består främst av förbättringar i utemiljön för 
vilka man också sökt investeringsstöd. Återrapportering och beslut för 
investeringsstödet sker under början av 2019. Utöver utemiljön har man inom 
grundskola investerat i akustiktak, duschväggar och övrig inredning. 
Inom gymnasieskola har man investerat i förbättringar i innemiljön, utrustning till 
verkstaden samt utebelysning. 
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6 Internkontroll 

Implementering av elevhälsoplan 
Elevhälsoplanens implementering har bland annat följts upp genom att 
kontrollera hur elevhälsoplanen omnämnts i förskolornas och skolornas 
kvalitetsberättelser. I hälften av grundskolornas och i nära hälften av 
förskolornas kvalitetsberättelser omnämns arbetet med elevhälsoplanens 
implementering. Nämnda förskolor anger att de vet att planen finns men ej 
hunnit implementera den. Tre skolor av sex använder planen som stöd i arbetet, 
två av sex anger att de har påbörjat implementeringsarbetet. En skola anger att 
de har planerat detta för innevarande läsår 2018/19. Under 2018 genomfördes 
en fördjupad implementering inom den centrala elevhälsan. Syftet med det 
fördjupningsarbetet var att skapa förutsättningar, ett gemensamt verktyg, för att 
användas och vara ett stöd i de lokala elevhälsoteamen. 
Erfarenheten under implementeringsåret har gjort att planen har reviderats 
under hösten 2018. Syftet med revideringen var att tydliggöra det främjande och 
förebyggande uppdraget ännu mer. I och med att den reviderade planen 
förankras i verksamheten, avslutas den interna kontrollen av elevhälsoplanens 
implementering. 
  
Rutin för säkerställande av elevers rätt till modersmålsundervisning 
Skolförvaltningen har nyligen påbörjat arbetet med att upprätta en e-tjänst 
gällande ansökan om modersmålsundervisning. Förväntad effekt av e-
tjänsthantering är att processen från ansökan till verkställande ska underlättas 
och att man lättare ska kunna följa ärendet. 
Närmare 600 elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola har ett annat 
modersmål än svenska. Av dom är 470 elever berättigade till 
modersmålsundervisning. Idag deltar 430 grundskole- och gymnasieelever i 
modersmålsundervisning. Aktuella språk är persiska, arabiska, tigrinska, 
somaliska och ryska. Övriga 40 elever talar språk som kommunen fram till idag 
inte lyckats rekrytera modersmålslärare. Under vårterminen 2019 kommer 
fjärrundervisning att upphandlas för dessa elever med modersmål finska, 
kurdiska, thailändska, spanska eller nederländska. 50 andra ansökningar i 
närmare 20 olika språk har inte beviljats då kraven för att anordna 
undervisningen inte uppfyllts. 
Då ett antal berättigade elever inte har erbjudits modersmålsundervisning under 
läsåret 2017/18 har skolnämnden beslutat att följa upp processen för 
modersmålsundervisning även under 2019. 
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Rutin för säkerställande av elevers behov av studiehandledning på 
modersmål 
Kommunen har under en tid haft svårt att rekrytera studiehandledare på 
modersmål. En förhoppning är att Jobbspår Studiehandledare på modersmål 
kommer att ge god effekt under kommande år. Jobbspåret är en utbildnings- 
och samplaneringsinsats mellan Härnösands kommun, Ålsta folkhögskola och 
Arbetsförmedlingen. Målet med jobbspåret är att deltagare har den kompetens 
som krävs för ett arbete som studiehandledare på modersmål inom 
skolförvaltningen i Härnösand. Närmare 20 personer deltar för närvarande i 
utbildningen. De språk som aktuell grupp kommer att kunna tillgodose är 
arabiska, tigrinja, somaliska, persiska och dahri, vilka motsvarar de språk där 
efterfrågan är störst. Under våren 2019 planeras ytterligare två starter med plats 
för ca 30 deltagare. 
Med anledning av att kommunen haft svårt att kunna erbjuda elever 
studiehandledning på grund av begränsad tillgång på studiehandledare under 
läsåret 2017/18 har skolnämnden beslutat att följa upp processen för 
säkerställande av studiehandledning på modersmål även under 2019. 
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7 Framtiden 

Ett utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen har pågått under 
2018 med insatser på kort och på lång sikt. Utbildningar planeras att genomföra 
under 2019 för att stärka olika yrkesgrupper inom skola och förskola. Andra 
områden inom kompetensförsörjningen som skolförvaltningen arbetar med är 
nya roller i skolans verksamhet, förbättra introduktionen av nyanställda i olika 
yrkesroller, tydliggöra mentorns roll samt hitta olika lösningar för gruppen 65+. 
Utveckling av hållbart ledarskap är skolförvaltningens prioriterade 
utvecklingsområde för läsåret 2018/19. 
Skolan och förskolans digitalisering: Under läsåret 2018/19 och 2019/20 
kommer alla skolans och förskolans verksamheter genomföra 
utvecklingsarbeten utifrån digitaliseringens möjligheter. Arbetet är tänkt att leda 
till att barn och elever erbjuds större möjlighet till variation i arbetsformer och en 
ökad kommunikation kring sitt lärande. 
Implementering av och fortbildning i den nya lärplattformen och det nya 
administrativa systemet kommer att pågå under 2019. 
För att IKT ska kunna användas aktivt och skapa möjligheter att ”öppna 
klassrummen mot omvärlden” behövs det datorer/plattor och digitala lärresurser 
med hög tillgänglighet och kvalitet för elever och personal. Tillgången skall följa 
Skolverkets nationella strategi för digitaliseringen av skolväsendet. 
Den reviderade läroplanen Lpfö18 för förskolan träder i kraft 1 juli 2019. I 
läroplanen stärks undervisningsbegreppet, barnets fantasi och 
föreställningsförmåga och digitalisering i förskolans verksamhet. 
Förskollärarens ansvar förtydligas i den nya läroplanen. 
Förskolan har beviljats medel för Läslyftet i förskolan. Utvecklingsarbetet 
kommer att ske genom kollegialt lärande. Syftet är att förbättra resultatet för 
barnens språk-, läs- och skrivförmågor. 
Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet 
för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. 
Skolverkets nya kartläggningsmaterial för kartläggning av elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass kommer att 
införas under läsåret. Denna kartläggning blir obligatorisk från den 1 juli 2019. 
Skolverkets genomför en revidering av grundskolans kursplaner. 
Kursplanerna skall bli tydligare, mindre abstrakta, för att elevens arbetsuppgifter 
och bedömningskriterier skall bli lättare att förstå för elever och 
vårdnadshavare. Förslaget presenteras i slutet av 2019. 
Stadieindelad timplan: Från hösten 2019 utökas undervisning i matematik i 
högstadiet med 105 timmar och idrott och hälsa i alla tre stadier kommer att öka 
med 100 timmar. Tiden tas från elevens val som kommer att minska från 382 till 
177 timmar. Inom elevens val genomförs idag  temaarbeten och studietid där 
elever fördjupar sig inom valt område. Förändringarna kommer att innebära ett 
ökat behov av legitimerade lärare i matematik och idrott och hälsa. 
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Skolverket digitaliserar nationella prov 2018-2021. Digitaliseringen av 
nationella prov kommer att effektivisera hanteringen och bedömningen av 
nationella prov och nationella bedömningsstöd. Genomförandet ska bidra till en 
mer likvärdig bedömning och betygsättning. 
Utveckling av organisationen kring studiehandledningen på modersmål och 
modersmålsundervisningen fortsätter 2018/19. På grund av brist på 
legitimerade lärare i ämnet modersmål inom ett stort antal språk och 
studiehandledare på modersmål kommer Härnösand att införa 
fjärrundervisning. Fjärrundervisning ställer krav på digital teknik och 
infrastruktur, vissa investeringar kan behövas. 
F-6 skolornas utvecklingsarbete med inkludering intensifieras med fokus på 
elevers lärmiljö som en fortsättning av projektet "Hälsofrämjande skola". 
Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos 
barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida 
arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk 
Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan, bland annat att 
undersöka om det går att förstärka elevhälsan och göra den till en första linje-
verksamhet i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
Projektet SkolFam som sker i samarbete med socialförvaltningen har förlängts 
till juni 2020. 
En utredning gällande de kommunala förskolornas organisation har 
genomförts och presenterats för skolnämnden i december 2018. Resultatet av 
utredningen kommer att påverka vilka eventuella insatser som ska genomföras 
under kommande år. 
Befattning förskolechef ändras till rektor från och med 1 juli 2019. Det 
innebär att anställda som inte tidigare har rektorsutbildning ska påbörja 
utbildningen inom 1 år. 
Det har förtydligats i skollagen att huvudmannen ska utse en skolchef för hela 
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. 
Barnkonventionen blir svensk lag från och med den 1 januari 2020. 
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1 Verksamheten 

Socialnämndens övergripande uppgift är att verksamheten bedrivs enligt de mål 
och riktlinjer som kommunfullmäktige har beslutat samt enligt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamhetsområdet. Socialnämnden fullgör 
kommunens uppdrag inom individ- och familjeomsorg, omsorg om 
funktionshindrade, hemtjänst, särskilt boende, hälso- och sjukvård samt övrigt 
som i lag sägs om socialnämnd. 
Socialnämnden ska också säkerställa att verksamheten bedrivs på ett 
ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. Detsamma gäller även när vård och 
omsorg av kommunal angelägenhet bedrivs av annan aktör. 
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2 Viktiga händelser 

Under året har socialnämndens ekonomiska situation varit ansträngd dels på 
grund av ökade volymer, dels minskade intäkter. 
Personlig assistans, försörjningsstöd och hemtjänst är områden där 
kostnaderna överskridit budget. Vissa av dessa kostnader styrs av andra 
myndigheters regelverk och är därmed inte påverkbara. Budget överskrids även 
för individuella stödinsatser för barn och vuxna som verkställs av andra aktörer 
än kommunen. 
Arbetet med att komma tillrätta med socialnämndens underskott har pågått 
under hela året. En ekonomisk genomlysning av verksamheten har bidragit till 
att den ekonomiska processen blivit tydligare. Samtliga verksamheter har varit 
involverade och en rad åtgärder har genomförts. Exempel på åtgärder är nya 
arbetsmetoder, omstruktureringar och avveckling av tjänster. 
Åtgärder för en ekonomi i balans 2019 påbörjades under hösten 2018. Vissa av 
dem har påvisat effekt redan under 2018, se bilaga 1 - Redovisning av åtgärder 
2018. 
Individ- och familjeomsorg 
Antalet ensamkommande unga har under året minskat från 55 till 22 personer. 
Vid årets början fanns ett hem för vård eller boende (HVB) och ett stödboende. 
Verksamheten omfattade vid årets slut endast stödboendet. 
Den totala kostnaden för försörjningsstöd har inte ökat som förväntat då fler 
personer kunde erbjudas ”extra tjänst” och fler än väntat flyttat från kommunen. 
Kostnaden för försörjningsstöd ökade för nyanlända som väntade på 
etableringsersättning och för dem som inte klarat egen försörjning efter 
etableringsperioden. För att finna lösningar för personer som står långt från 
arbetsmarknaden har förvaltningen samverkat med Arbetslivsförvaltningen och 
Arbetsförmedlingen. 
I samarbete med Arbetslivsförvaltningen har 16 personer erhållit anställning via 
Jobbsatsningen som är en arbetsmodell för vägledning till den öppna 
arbetsmarknaden och minskat bidragsberoende. 
För att minska användandet av konsulentstödda familjehem för att sänka 
kostnaden och öka kvaliteten inom familjehemsvården har kommunen 
tillsammans med fyra andra kommuner i länet planerat för en gemensam enhet 
för rekrytering av familjehem. 
Samlokaliseringen inom individ- och familjeomsorgen har påvisat positiva 
effekter genom ökad tillgänglighet för klienter och ökad intern samverkan samt 
förbättrad arbetsmiljö. 
Särskilt boende 
Förändringar har genomförts utifrån den rådande ekonomiska situationen. 
Förutom att antal tjänster har minskat har även sex boendeplatser inom 
Högsjögården avvecklats. Kösituationen till särskilda boenden har inte 
påverkats. 
I likhet med kommunens öppna Mötesplatser övergick verksamheten i Högsjö 
till att bedrivas av volontärer. 
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Inom särskilt boende har ett 15-tal personer utfört servicetjänster. Detta har 
möjliggjorts genom samverkan med Arbetslivsförvaltningen. 
Under hösten inleddes förberedelser inför övertagandet av driften av Ugglans 
och Älandsgårdens särskilda boenden när avtalet om driftentreprenad upphör i 
mitten av februari 2019. 
Omsorg om funktionshindrade 
Två nya gruppboenden för personer med funktionsnedsättning har tagits i bruk. 
Extra lägenheter har också knutits till befintliga grupp- och servicebostäder 
vilket bidragit till att fler har kunnat erbjudas boende. Personer med psykisk 
funktionsnedsättning som tidigare fått insatser utförda av annan utförare än 
kommunen har kunnat erbjudas boende i Härnösand efter omstrukturering. 
Hemtjänst 
Efter genomlysning av verksamheten har en rad åtgärder vidtagits bland annat 
för att kvalitetssäkra hemtjänstbesök och effektivisera planering. Åtgärderna har 
bidragit till sänkta kostnader. Både kommunens och privata hemtjänstutförare 
har varit delaktiga i genomförandet. 
Antal leasingfordon har minskat efter förändringar av områdesindelning och 
effektivare planering. 
Nya arbetssätt har provats avseende planering av hemtjänstbesök och 
arbetstider som medfört minskad helgtjänstgöring för personalen. Även 
sjukfrånvaron har minskat. 
Planering har påbörjats för införande av mobil larmgrupp för att åtgärda 
trygghetslarm. 
Antalet Trygghetskameror som komplement till personliga besök har under året 
ökat från 12 till 24 kameror. 
Under året har två privata hemtjänstutförare varit verksamma som tillsammans 
utförde 22,5 % av den totala hemtjänsten. 
Hälso- och sjukvård 
Översyn av verksamhetens jour- och nattbemanning av sjuksköterskor har 
genomförts vilket stärkt samarbetet mellan hemsjukvården och särskilda 
boenden. 
Det nya arbetssättet att dokumentera i patientjournal under hembesök har 
provats vilket påverkat sjuksköterskans arbetsmiljö positivt och kvalitetssäkrat 
patientinformationen. 
Verksamhetsövergripande 
För att förbättra kontroll och uppföljning av debitering för hyror och andra 
omkostnader har systemstöd införts inom funktionshinderområdet. 
Behov av framtida boendeformer för äldre, personer med demenssjukdom och 
psykisk funktionsnedsättning har utretts. Av utredningen framgår förslag på hur 
boenden kan utformas vilket blir i ett stöd för kommunens planering. 
Med stöd av statliga medel har utrustning för utveckling av digital välfärdsteknik 
riktat till målgruppen äldre kunnat köpas in. Exempel på välfärdsteknik är 
program för kommunikationsstöd, larm och bärbara datorer för dokumentation 
vid hembesök. 
 
 

244



Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 6(20) 

För utökad tillgänglighet och service har nya e-tjänster införts: 

 Anmälan om försäljning av tobak 
 Anmälan om försäljning och servering av folköl 
 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för alkoholdrycker 
 Intresseanmälan för att bli kontaktperson/kontaktfamilj 
 Intresseanmälan för att bli familjehem 

Lagen om Trygg och säker hemgång från sjukhus trädde i kraft i januari. Lagen 
innebär att kommunens betalningsansvar till Region Västernorrland inträder tre 
dygn, oberoende av helg efter att en person bedömts utskrivningsklar. 
Gemensamma rutiner för kommunen och Region Västernorrland har tagits fram 
för att uppnå lagens intentioner. 
Dataskyddsförordningen (GDPR,The General Data Protection Regulation) som 
gäller från och med maj har medfört att nya rutiner för behandling av 
personuppgifter har införts. Bland annat har en rutin införts för systematisk 
logguppföljning. Med denna rutin kan dels vårdgivarens pålitlighet säkerställas 
och dels ge anställda en trygghet i att man kan styrka sin åtkomst till information 
som varit befogad. 
Arbete med att kvalitetssäkra rutiner för myndighetsutövning har påbörjats. 
Förslag om att inrätta en kvalitets- och utvecklingsenhet inom förvaltningen har 
tagits fram. 
Förberedelser har påbörjats för att hösten 2020 kunna erbjuda medarbetare 
heltidsanställning med möjlighet att välja deltid. 
En rad åtgärder har genomförts för att sänka sjukfrånvaron inom förvaltningen. 
Bland annat har kontakt tagits med medarbetaren redan första 
sjukskrivningsdagen och tidig start av rehabiliteringsinsatser bidragit till att 
sjuktalen sänkts. 
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3 Mål och indikatorer 

3.1 Organisationsperspektivet 
  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 

 Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst ska öka  

 Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst ska öka 

Analys 
Nöjdheten inom offentlig regi är 90 %. Det är en 
minskning med 1 % sedan föregående år och 
uppnår inte målet på 91 % 

 Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka  

 Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka 

Analys 
Införandet av aktivitetshandledare på Kommunens 
särskilda boenden har gett en mycket positiv 
effekt. De har tillfört en möjlighet för de boende att 
kunna erbjudas fler aktiviteter både på enskild och 
gemensam nivå. Ökad delaktighet för de boende 
genom ett fortsatt arbete med utveckling av 
Genomförandeplanensutformning ger positiva 
effekter. Ger ökad delaktighet och 
självbestämmande. Goda resultat gällande 
bemötande och trygghet kan relateras till 
kommunens värdegrundsarbete. 

Analys 
Inom offentlig regi uppgick nöjdheten till 88 % 
Inom enskild regi uppgick nöjdheten till 55 % 
Målet på 84 % uppnåddes av den offentliga regin 
men inte av den enskilda regin. 

 Den genomsnittliga handläggningstiden för att 
få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska 
(antal dagar)  

 Den genomsnittliga handläggningstiden för 
att få ekonomiskt bistånd ska minska 
(antal dagar) 

Analys 
Antalet dagar som redovisas är beroende på när 
handläggaren registrerar ansökan. För vissa sker 
detta vid ett telefonsamtal innan besöket och för 
vissa vid besöket, en avgörande faktor för detta 
kan vara arbetsbelastningen. 
Att antalet dagar ändå pekar på en minskning kan 
beror på att handläggningsrutinen ändrats så att 
fler handläggare än tidigare tar emot nybesök. 
  

Analys 
Den genomsnittliga handläggningstiden för att få 
ekonomiskt bistånd uppgår till 30 dagar vilket är 
en sänkning från 39 dagar 2017. 

 Antalet E-tjänster ska öka  Antalet E-tjänster ska öka 

Analys 
I verksamhetsplanen är målet att publicera minst 
fyra e-tjänster under 2018. Under våren har 
arbetet pågått med Individ- och familjeomsorgen 
där åtta potentiella e-tjänster identifierats. I juni 
publicerades fem av dessa: Anmälan om 
försäljning av tobak, Anmälan om försäljning och 
servering av folköl, Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd alkoholdrycker, 
Intresseanmälan kontaktperson/kontaktfamilj, 
Intresseanmälan familjehem 

Analys 
Under 2018 publicerades fem e-tjänster vilket är 
fler än måltalet. 

 Sjukfrånvaron ska minska   Minskad sjukfrånvaro inom 
Socialförvaltningen 

Analys 
Socialförvaltningens sjukfrånvaro uppgår totalt 
tom oktober 2018 till 6,36 %. 
Detta innebär att målet "Sjukfrånvaron ska 
minska" med måltalet 7 % har uppnåtts. 

Analys 
Måltalet 7 % har uppnåtts. 
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  Verksamhetsmål  Indikatorer (mått) 
Det arbete som skett inom förvaltningen med bl a 
tidiga rehabiliteringsutredningar har givit ytterligare 
resultat under 2018. Variationer finns mellan de 
olika verksamhetsområdena inom förvaltningen. 
Hemtjänst och särskilt boende når inte måltalet 
och där måste arbetet med att sänka 
sjukfrånvaron ges ytterligare fokus. 
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4 Aktiviteter 

4.1 Organisationsperspektivet 
  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Andelen brukare som är nöjda med sin 
hemtjänst ska öka  

 Brukarenkät  (Hemtjänst) 

 Kvalitetsarbete  (Hemtjänst) 

 Andelen brukare som är nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka  

 Brukarenkät  (Särskilt boende) 

 Öppna jämförelser, redovisning från 
socialstyrelsen  (Särskilt boende) 

 Aktivitetsansvariga på varje särskilt 
boende och korttidsenheten  (Särskilt 
boende) 

 Införa salutogent arbetssätt  (Särskilt 
boende) 

 Förbättringsåtgärder i miljön  (Särskilt 
boende) 

 Uppföljning av värdegrunden i det 
dagliga arbetet  (Särskilt boende) 

 Måltidsordning och matsituation  (Särskilt 
boende) 

 Anhörigråds träffar. Två träffar har ägt 
rum under våren och två träffar planeras 
under hösten  (Anhörigcenter) 

 Den genomsnittliga handläggningstiden för 
att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska 
minska (antal dagar)  

 KaMel  (Individ- och familjeomsorg) 

 Antalet E-tjänster ska öka  Projekt digital anslagstavla  (Omsorg om 
funktionshindrade) 

 Sjukfrånvaron ska minska   Tidigare rehabiliteringsutredningar för att 
möjliggöra att tidiga 
rehabiliteringsåtgärder sätts in för 
medarbetare inom Hemtjänstens 
verksamhetsområde, egen regi  

 Sjukfrånvaron skall minska  
(Biståndsenheten ) 

 Sjukfrånvaron ska minska  (Individ- och 
familjeomsorg) 

 Minskad sjukfrånvaro  (Omsorg om 
funktionshindrade) 

 Uppföljning inom hemtjänstens 
verksamhetsområde  (Hemtjänst) 

 Minska sjukfrånvaron  (Hemtjänst) 

 Anpassade scheman inom hemtjänstens 
verksamhetsområde  (Hemtjänst) 

 Månadsrapport redovisning  (Särskilt 
boende) 

 Minska sjukfrånvaron  (Särskilt boende) 

 Sjukfrånvaron ska minska  (HSL Särskilt 
boende) 
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  Verksamhetsmål  Aktiviteter 

 Sjukfrånvaron skall minska  
(Hemsjukvård) 
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5 Ekonomi 

5.1 Nämndens resultat 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 40,3 mnkr vid årets slut. 
Effektiviseringar och besparingar som tagits fram inför och under året är 
inkluderade i resultatet. 
De minskade intäkterna från Migrationsverket, främst för ensamkommande barn 
och unga förklarar skillnaden mellan åren 2017 och 2018 avseende de externa 
intäkterna. Utfallet för den egna HVB- (hem för vård eller boende) och 
stödboendeverksamheten för ensamkommande barn och unga var 33,9 mnkr år 
2017 och 9,2 mnkr år 2018. 
Skillnaden i utfall för de interna intäkterna mellan åren beror på äskade medel 
motsvarande 7,2 mnkr som nämnden erhöll i slutet av 2017. 
I skattemedel år 2017 ingår tillförda medel för 2016 års överskottshantering 
motsvarande 5,1 mnkr. 
Kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är den främsta orsaken till 
att de totala kostnaderna överstiger budgeterad nivå med 42,4 mnkr. Orsakerna 
till detta är omfattande omvårdnadsbehov och högre volymer än budgeterat 
inom hemtjänst, personlig assistans, försörjningsstöd samt externa placeringar. 

Nämndens resultat 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2018 
Differens 

utfall/budget 
2018 

Intäkter 724,6 690,3 688,2 2,1 

- varav tilldelade skattemedel 553,5 566,6 566,6 0,0 

- varav interna intäkter 12,2 4,2 3,4 0,8 

- varav externa intäkter 158,9 119,5 118,2 1,3 

Kostnader -725,5 -730,6 -688,2 -42,4 

- varav personalkostnader -443,6 -438,5 -429,1 -9,4 

- varav köp av huvudverksamhet -121,7 -130,3 -98,3 -32,0 

- varav lokalhyra -62,5 -64,3 -64,9 0,6 

- varav fastighets- och 
driftskostnader -5,2 -4,4 -3,6 -0,8 

- varav avskrivningar -0,5 -0,7 -0,8 0,1 

- varav övriga kostnader -92,0 -92,4 -91,5 -0,9 

Resultat -0,9 -40,3 0,0 -40,3 
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5.2 Resultat per verksamhetsområde 
Högre volymer än budgeterat inom Hemtjänst är en förklaring till underskottet 
på 11,3 mnkr. Den genomsnittliga utförda tiden under året är 623 timmar vilket 
är 61 timmar mer än budgeterad nivå. Under december uppgår den 
genomsnittliga utförda tiden per dag till 569 timmar. Under året har åtgärder 
vidtagits vilket antas ha bidragit till sänkning av den utförda tiden. 
Nedanstående diagram visar den genomsnittliga utförda tiden per dag för 
hemtjänstbesök. 

 
 
Den kommunala utföraren av hemtjänst står för cirka 2 mnkr av det totala 
underskottet. 
Verksamheten för Personlig assistans redovisar ett underskott mot budget 
med 10,5 mnkr. Budgeten för individer där kommunen har hela 
kostnadsansvaret räcker inte utifrån nuvarande volymer. I början av 2017 var 
antalet 11 individer och i slutet av 2018 har antalet ökat till 18 individer. 
Diagrammet nedan visar kostnadsutvecklingen för personlig assistans genom 
åren. 
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Budget 2017 är exkluderad 2016 års överskottshantering, 1 700 tkr. 

 
Underskottet på 9,2 mnkr för Individ- och familjeomsorg beror främst på högre 
kostnader i verksamheten Familjehem för barn och unga där underskottet 
uppgår till 6,5 mnkr. Även kostnader för placeringar inom Hem för vård eller 
boende för barn och unga är högre än budgeterat vilket resulterar i ett 
underskott på 2,4 mnkr. Diagrammet nedan visar kostnadsutvecklingen för 
externa placeringskostnader, exkluderat köp av plats för ensamkommande barn 
och unga. 

 
Budget 2017 är exkluderad 2016 års överskottshantering, 1 700 tkr. 
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Färre ensamkommande barn och unga än budgeterat har resulterat i lägre 
bidragsintäkter från Migrationsverket. Den egna verksamheten för 
ensamkommande barn och unga har anpassats vilket minimerat underskottet till 
0,3 mnkr. 
Placeringskostnader för vuxna inom Individ- och familjeomsorgen redovisar ett 
underskott på 0,5 mnkr. Kostnaden för 2018 har minskat på grund av ökade 
insatser inom öppenvård och stöd i eget boende. 

 
 
Kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd överstiger budget med 2,8 
mnkr vilket är den främsta anledningen till budgetunderskottet på 
Försörjningsstöd. Arbetslöshet är den främsta orsaken till ökat ekonomiskt 
bistånd. I redovisningen av försörjningsstöd ingår även kostnader för 
Jobbsatsningen som ska bidra till minskat bidragsberoende. Diagrammet nedan 
visar kostnadsutvecklingen för dessa två kostnadsposter. 
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Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott på 7,3 mnkr vid årets 
slut. De främsta orsakerna är högre personalkostnader på grund av omfattande 
omvårdnadsbehov och högre kostnader för köp av stödinsatser av annan aktör. 
Högre arvodeskostnader än budgeterat för individuella insatser så som 
kontaktperson och avlösarservice bidrar till underskottet med 1,5 mnkr. 
Placeringskostnaderna genererar ett underskott på 4,9 mnkr. I början av året 
köptes stödinsatser av annan aktör för 18 personer, i december var antalet 10 
personer. Diagrammet nedan visar kostnaderna för placeringar genom åren. 

 
Budget 2017 är exkluderad 2016 års överskottshantering, 1 700 tkr. 
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Hälso- och sjukvårdens underskott på 1,3 mnkr beror främst på högre 
personalkostnader och lägre intäkter för omsorgsavgifter än budgeterat. 
Några verksamheter avviker positivt från budget. Förvaltningsledningens 
överskott på 0,6 mnkr förklaras av lägre kostnader för köp av utbildning och 
inventarier. Anhörig- och närståendestöds överskott på 0,9 mnkr beror till 
största del på lägre personalkostnader. Överskottet inom Särskilt boende 
förklaras av lägre lokalkostnader och högre omsorgsintäkter än budgeterat. 

 

Resultat per verksamhetsområde 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 - varav 
skatte-
medel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Socialnämnd 0 0,2 1,5 0 -1,3 

Förvaltningsledning 4,0 0,6 15,9 0 -15,3 

Administrativa enheten 0,4 0,2 5,4 0 -5,2 

Anhörig- och närståendestöd 0,8 1,0 4,4 0,3 -3,7 

Serviceenhet och nattpatrull -0,2 0,4 9,5 1,7 -10,8 

Biståndsenhet 0,7 0,3 6,8 0,3 -6,8 

Hospice, betalningsansvar -0,7 -0,6 0,5 0,1 -1,2 

Hemtjänst -2,8 -11,3 86,3 11,0 -108,6 

Individ- och familjeomsorg -11,6 -9,2 56,9 36,4 -102,5 

Försörjningsstöd -1,0 -4,2 15,8 7,9 -27,9 

Omsorg om funktionshindrade 3,8 -7,3 140,2 20,2 -167,7 

Personlig assistans -0,5 -10,5 22,6 1,0 -34,1 

Särskilt boende 1,3 1,3 115,7 39,7 -154,1 

Entreprenad, särskilt boende 2,6 0,1 44,9 3,1 -47,9 

Hälso- och sjukvård 2,3 -1,3 40,2 2,0 -43,5 

Totalt -0,9 -40,3 566,6 123,7 -730,6 

 

5.2.1 Specifikation av personalkostnader 
Socialförvaltningens personalkostnader överstiger budget med 9,4 mnkr för 
2018. 
Hemtjänsten redovisar ett underskott på personalkostnader motsvarande 4,5 
mnkr vilket beror på högre volym av utförd hemtjänst än budgeterat. 
Underskottet inom Omsorg om funktionshindrade beror på högre bemanning 
på grund av omfattande omvårdnadsbehov samt att arvodeskostnaderna för 
individuella insatser ligger på en högre nivå än budgeterat. 
Särskilt boende redovisar ett underskott motsvarande 2,6 mnkr vilket beror till 
största del på högre bemanning på grund av stort omfattande 
omvårdnadsbehov. 
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Individ- och familjeomsorgen redovisar ett överskott på 1,5 mnkr. Den egna 
verksamheten för ensamkommande barn och unga redovisar ett positivt resultat 
motsvarande 3,5 mnkr medan kostnader för arvoden till familjehem för 
placerade barn redovisar ett negativt resultat motsvarande 1,7 mnkr. 
 
 

(mnkr) Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 
2018 

Differens 
utfall/bud
get 2018 

Socialnämnd -1,2 -1,2 -1,2 0,0 

Förvaltningsledning -9,7 -9,3 -9,3 0,0 

Administrativa enheten -4,4 -3,9 -3,9 0,0 

Anhörig- och närståendestöd -3,5 -3,5 -4,1 0,6 

Serviceenhet och nattpatrull -8,2 -8,3 -8,1 -0,2 

Biståndsenhet -6,4 -6,5 -6,6 0,1 

Hemtjänst -78,7 -77,7 -73,2 -4,5 

Individ- och familjeomsorg -72,2 -59,8 -61,3 1,5 

Omsorg om funktionshindrade -115 -121,9 -118,1 -3,8 

Särskilt boende -113,9 -115,8 -113,2 -2,6 

Hälso- och sjukvård -30,4 -30,6 -30,1 -0,5 

Totalt -443,6 -438,5 -429,1 -9,4 

 

5.3 Investeringar 
Under året har investeringar av möbler till bland annat särskilt boende och 
korttidsenheten gjorts. 

Investeringar 

(mnkr) 
Investerat 

2018 Budget 2018 

Differens 
investerat/bu
dgeterat 2018 

Inventarier 0,5 0,7 0,2 

Sängar särskilt boende 0,1 0,3 0,2 

    

Totalt 0,6 1,0 0,4 
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6 Internkontroll 

Internkontroll redovisas i särskild bilaga, se bilaga 2 - Internkontroll 2018. 
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7 Framtiden 

Under kommande år ställs höga krav på flexibilitet och utveckling för att möta 
behov av insatser med kvalitet, tillgänglighet och medverkan till en attraktiv 
kommun. 
Inom socialtjänstens områden finns en rad utmaningar som ställer krav på 
gemensamma krafttag tillsammans med andra aktörer, bland annat i frågor om 

 Utlandsföddas möjlighet till egen försörjning 
 Bostadsbristen i kommunen 
 Stärkt skydd för barn och unga 
 Kompetensförsörjning 

Dessutom behöver vi som offentlig arbetsgivare vässa oss än mer när det gäller 
att skapa attraktiva och hållbara jobb för samhällsviktiga yrken som 
undersköterskor, socionomer, sjuksköterskor och fysioterapeuter. 
Individ- och familjeomsorgen 
Antalet ensamkommande unga minskar i snabbare takt än förväntat då andelen 
ungdomar som söker asyl minskar. De ungdomar som funnits inom 
verksamheten har flyttat. Detta innebär att stödverksamheten kommer att 
förändras ytterligare under 2019. 
Stödboendemodellen behövs även för ungdomar som inte tillhör målgruppen 
ensamkommande unga. 
Den sociala barnavården måste uppmärksammas mer. Med hjälp av ett projekt 
via Sveriges kommuner och landsting kommer verksamheten bland annat att se 
över dokumentation.  Arbetet med att avlasta socialsekreterarna med 
administrativa arbetsuppgifter fortsätter för att skapa utrymme för samtal med 
barn för att bedöma och följa behov av insatser. Förberedelser kommer att 
genomföras inför att Barnkonventionen blir lag 2020. 
Projekt pågår i syfte att hitta alternativ till försörjningsstöd för att bryta långvarigt 
biståndsberoende för gruppen långtidssjukskrivna utan ersättning från 
Försäkringskassan. I samarbete med andra kommuner i landet pågår ett 
erfarenhets- och kunskapsutbyte vilket på sikt förväntas ge positiva effekter på 
kostnaderna för försörjningsstöd. 
Biståndsenheten 
I samband med utredning vid ansökan om bistånd ska legitimerad 
rehabiliteringspersonal göra en funktionsbedömning i syfte att bibehålla och 
utveckla den enskildes fysiska och kognitiva förmågor. 
Förslag till lagändring gällande lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) har presenterats. Om Regeringen beslutar enligt 
förslaget innebär det förändringar för kommunens verksamhet kommande år. 
Särskilt boende och hemtjänst 
I mitten av februari övertar kommunen driften av Ugglans och Älandsgårdens 
särskilda boenden då avtal om driftentreprenad upphör. Efter 
verksamhetsövergången kommer Ugglans särskilda boende med 51 lägenheter 
att successivt avvecklas. I planen ingår att en avdelning med 9 lägenheter inom 
Korttidsenheten tillfälligt omvandlas till särskilt boende vilket innebär en total 
minskning med 42 lägenheter. 
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En utökad samverkan mellan verksamheterna hemtjänst och särskilt boende 
planeras. Team kommer att bildas mellan olika yrkeskategorier för att uppnå 
bästa möjliga vård och omsorg. Arbetssättet förväntas stärka trygghet och 
kontinuitet för både brukare och medarbetare. 
Omsorg om funktionshindrade 
En lokalöversyn pågår för att uppnå samordningsvinster inom daglig 
verksamhet. I samarbete med samhällsförvaltningen ska en utredning inledas 
avseende arbetsresor till och från daglig verksamhet. Planering pågår även för 
att utlokalisera någon eller några av förvaltningens dagliga verksamheter 
genom samarbete med andra kommunala verksamheter. 
För personer med psykisk funktionsnedsättning där kommunen inte kan 
tillgodose behov av stöd och boende, behöver arbetet fortsätta. Bristen på 
lediga lägenheter är en av orsakerna till att stödbehov inte kan ges av 
kommunen. 
Nytt ramavtal avseende externa köp av särskilt boende för personer med 
psykisk funktionsnedsättning beräknas vara klar våren 2019. 
Hälso- och sjukvård 
Den statliga satsningen på välfärdsteknik gör det möjligt för legitimerad 
personal att föra patientjournal i direkt anslutning till hembesök. 
Verksamhetsövergripande 

 Upphandling pågår av verksamhetssystem, trygghetslarm och nyckelfria 
lås. 

 Digitalisering inom verksamheterna pågår bland annat genom 
kommunikationsstöd, larm, e-tjänster och dokumentation. 

 Samverkan med andra aktörer i gemensamma frågor som till exempel 
arbetslöshet, bostadsbrist och familjehemsplacerade barns skolgång.  

 Förberedelser pågår för införande av heltid som norm för anställda. 
 Samverkan i gemensamma frågor med länets kommuner och Region 

Västernorrland. 
 Deltagande i nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning inom 

flera områden.  
 Planering pågår för införande av en Kvalitets- och utvecklingsenhet inom 

förvaltningen. 
Förvaltningen har inlett ett omfattande omstruktureringsarbete i syfte att uppnå 
ekonomisk balans kommande år. I verksamhetsplan för 2019 presenteras 
åtgärder för ekonomi i balans, se bilaga 3 - Sammanställning åtgärder enligt 
verksamhetsplan 2019. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr 2018-000155 042 

Månadsuppföljning volymökningar 2018 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna, samt 

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av volymökningar. 

Bakgrund 
Enligt beslut av Socialnämnden ska månadsuppföljning av volymökningar 
redovisas till Socialnämnden varje månad från och med januari 2018 och 
även delges Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar december 2018. 

______  
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Socialnämndens uppföljning volymökningar dec 2018 
Hemtjänstpeng 

 
Diagrammet visar kostnader för utförda timmar under verksamheten Hemtjänstpeng, 
vilket är det samma som utdelad ersättning till kommunala och privata utförare. 
 

 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Antal brukare 589 588 592 584 569 552 547 555 552 552 554 566 571 
varav kommunala 445 455 456 452 439 424 426 430 428 435 440 446 455 
varav privata 144 133 136 132 130 128 121 125 124 117 114 120 116 

Antal brukare med beslut om hemtjänst i ordinärt boende, exklusive brukare med 
enbart larm och/eller matdistribution. Rullande 13 månader. 

 

Rullande 13 månader. 
 
 

Mnkr Dec 
2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ack. resultat -3,4 -1,6 -3,1 -4,2 -4,7 -5,6 -6,4 -7,2 -7,8 -8,2 -8,5 -8,9 -9,3 
I resultatet ingår intäkter för omsorgsavgifter, momskompensation samt intäkter och 
kostnader för matdistribution. 0,9 mnkr i äskade medel har tillförts resultatet 2017. 
 

 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Utförda tim/dag 648 692 726 703 626 652 620 586 579 568 576 588 569 
 varav kommunala 516 551 576 562 491 500 479 443 440 429 441 449 444 
 varav privata 132 141 150 141 135 152 141 143 139 139 135 139 125 
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Personlig assistans 

 
Diagrammet visar kostnader till Försäkringskassan (FK) där kommunen betalar för de 
20 första timmarna i veckan som utförs (Ass.ers. FK) samt till assistansanordnare där 
kommunen står för hela kostnaden (LSS, Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). I april 2017 tillfördes medel från kommunens överskottshantering, 
vilket förklarar förändringen i budgetkurvan mellan åren. Beslut från 
Försäkringskassan som gäller retroaktivt påverkar periodiseringen av enskilda 
månader. 
 
 

 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Antal brukare 58 56 56 56 56 58 56 57 57 56 56 - - 
 varav Ass.ers. FK 42 41 39 39 39 40 39 40 40 39 39 N/A N/A 
 varav LSS 16 15 17 17 17 18 17 17 17 17 18 18 18 

   Rullande 13 månader. 
 
 

Mnkr Dec 
2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ack. resultat -0,5 -0,7 -1,6 -2,6 -3,4 -4,5 -5,6 -6,6 -7,5 -8,6 -9,6 -9,9 -10,5 
2,3 mnkr från överskottshantering och äskande har tillförts resultatet 2017. 
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Externa placeringar Omsorg om funktionshindrade 

 
Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Omsorg om 
Funktionshindrade. I april 2017 tillfördes medel från kommunens överskottshantering, 
vilket förklarar förändringen i budgetkurvan mellan åren. Periodiseringsavvikelser 
mellan enskilda månader förekommer. 
 

Ext. placerade Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Antal brukare 16 16 17 18 17 15 14 14 14 14 12 10 10 

 

 
 
 
 

Mnkr Dec 
2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ack. resultat -1,0 -0,4 -0,7 -1,1 -1,7 -2,2 -2,6 -3,2 -3,7 -4,1 -4,5 -4,6 -4,9 
I resultatet ingår intäkter för avgifter, statsbidrag och momskompensation. 1,7 mnkr 
från överskottshanteringen har tillförts resultatet 2017. 

Ej verkställda 
beslut 

Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal brukare 20 17 19 18 16 14 16 16 16 8 8 6 6 

263



 

4 
 

Placeringar IFO Barn- och familjeenheten 

 
Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Barn- och familjeenheten. I 
april 2017 tillfördes medel från kommunens överskottshantering, vilket förklarar 
förändringen i budgetkurvan mellan åren. Periodiseringsavvikelser mellan enskilda 
månader förekommer. Familjehem extern avser konsulentstödda familjehem. HVB 
betyder hem för vård eller boende. 
 
 

 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Antal brukare 70 68 65 66 65 69 70 61 64 66 63 67 66 
 varav Fam. 41 42 39 39 39 40 41 38 37 36 37 37 38 
 varav Fam. extern 13 11 11 12 12 11 12 11 11 10 6 6 6 
 varav HVB 16 15 15 15 14 18 17 12 16 20 20 24 22 

Rullande 13 månader. 
 
 

Mnkr Dec 
2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ack. resultat -3,8 -1,0 -1,4 -2,2 -2,5 -3,0 -3,3 -4,2 -4,4 -5,2 -6,5 -7,9 -8,9 
I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation. 4,0 
mnkr från överskottshantering och äskande har tillförts resultatet 2017. 
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Placeringar IFO Vuxenenheten 

 
Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Vuxenenheten. 
Periodiseringsavvikelser mellan enskilda månader förekommer. HVB betyder hem för 
vård eller boende och LVM betyder lagen om vård av missbrukare. 
 
Korrigering av tidigare felaktiga periodiseringar ger en effekt på februari med 
minskade kostnader motsvarande -355 tkr på HVB respektive -336 tkr på LVM. 
Månadens faktiska kostnader är beräknade till 244 tkr på HVB respektive 204 
tkr på LVM. 
 
 

 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Antal brukare 16 14 12 11 7 8 7 6 8 9 8 8 6 
 varav HVB 12 10 8 8 6 7 5 5 7 8 7 7 5 
 varav LVM 4 4 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

Rullande 13 mån 
 
 

Mnkr Dec 
2017 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Ack. resultat -2,8 -0,3 0,2 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,4 -0,5 
I resultatet ingår intäkter för momskompensation. 1,1 mnkr i äskade medel har tillförts 
resultatet 2017. 
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Försörjningsstöd 

 
Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. 
 
 

 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Antal hushåll 326 331 298 365 321 331 293 309 290 278 298 302 297 

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer. Rullande 13 månader. 
 
 

Mnkr Dec 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Ack. resultat -1,0 -0,5 -0,5 -1,4 -1,8 -2,3 -2,4 -3,0 -3,3 -3,4 -3,8 -3,9 -4,0 

I resultatet ingår kostnader till Arbetslivsförvaltningen för ”Jobbsatsningen” samt 
intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan. 
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