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Förslag till beslut  
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Beslut om bygglov för pendelparkering 
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Datum 

2018-12-17 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Under min semesterfrånvaro 2018-12-21 – 2019-01-01 är Jan-Olof 

Högström vikarierande ekonomichef. 

Lena Einarsson 

Ekonomichef  

 

~ Härnösands 
~ kommun 



Härnösands 
kommun 

2018-11-30 

Attestantförteckning för Kommunstyrelseförvaltningen 

7 

IDL-~ K5~' l~'o ~-6~5--=-0;.....;...0_2_ J 

Denna förteckning visar vilka personer som har beslutsattesträtt för ett eller flera ansvar och eventuella verksamheter. 

Gäller tills vidare från och med 2018-12-01 

ANSVAR VHT VERKSAMHET ATTESTANT ERSATTARE BELOPP BELOPP ANMARKNING 
DRIFT INVESTER 

ING 
101010 xxxxxx Kommunfullmäktige Göran Norlander Kristoffer Bodin/ Eva 50 000 50 000 

Olstedt-Lundgren 

101030 xxxxxx Kommunstyrelse Andreas Sjölander Karin Frejarö/Anders 50 000 50 000 
Gäfvert 

101050 120000 Revision Sigfrid Tjärnlund Bo Anders Oberg/lngrid 50 000 50 000 
Flodin 

101070 130210 Allmänna val Sig-Britt Ahl Jeanette George/Sonja 50 000 50 000 
Heden berg 

102010 xxxxxx Förvaltningsledning Sofia Pettersson Anna Bostedt 3 000 000 5 000 000 Personl iga utlägg ks presidium 

10301x xxxxxx HR-avdelningen Pernilla Unander Sofia Pettersson 1 000 000 1000000 Personliga utlägg kommundirektör 

103011 ---------- Lönekamrer Pernilla Unander Per Falkman 300 000 300 000 
103010 xxxxxx HR ledning och adm Pernilla Unander Per Falkman 1 000 000 1000000 Personliga utlägg kommundirektör 
103013 xxxxxx Rekrytering- och Jennie Olmerud Pernilla Unander 300 000 300 000 Personliga utlägg personalchef NY 

bemanningsenheten 

103014 xxxxxx HR-enheten Pernilla Unander Birgitta Larsson 300 000 300 000 Personliga utlägg personalchef NY 
103015 xxxxxx Löneenheten Birgitta Larsson Per Falkman 300 000 300 000 Personliga utlägg personalchef 

1040xx xxxxxx Ekonomiavdelningen Lena Einarsson Sofia Pettersson 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör 
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~ Härnösands 
kommun 

10401x xxxxxx Ekonomiavdelningen ledning 
och administration 

104011 --------- Moms 

104012 041100 Redovisningsenhet 

104012 130170 Förvaltarenheten 

104014 041100 Upphandlings- och 
controllerenhet 

104020 600700 Asylboende 

10501x xxxxxx Kommunledningskontor 

105010 xxxxxx Kansli- och utvecklingsenhet 

105011 xxxxxx Kostenhet 

105011 051000 Område 051 

105011 052000 Område 052 

105011 053000 Område 053 

105014 xxxxxx Overförmyndarenheten 

105015 xxxxxx Serviceenhet 

1060xx xxxxxx Tillväxtavdelningen 

106010 220210 EU-projekt/ Näringsliv 

Lena Einarsson 

Elin Nydahl 

Lena Andersson/Åsa 
Rönnlund 

Lena Andersson/Åsa 
Rönnlund 

Jan-Olof Högström 

Lena Einarsson 

Anna Bostedt 

Anna Bostedt 

Marie Halmberg 

Marie Halmberg 

Kia Ohlsson 

Ulrika Ohlsson 

Carina Hemström 

Ann-Christine 
Munther 

Uno Jonsson 

Uno Jonsson 
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Jan-Olof Högström/Lena 40 000 000 40 000 000 Personliga utlägg kommundirektör 
Andersson/Åsa Rönnlund 

Lena Andersson/Åsa 40 000 000 40 000 000 
Rönnlund 

Lena Einarsson 300 000 300 000 Personliga utlägg ekonomichef 

Lena Einarsson 300 000 300 000 

Lena Einarsson 300 000 300 000 Personliga utlägg ekonomichef 

Jan-Olof Högström/ Lena 1000000 1 000 000 
Andersson/Åsa Rönnlund 

Sofia Pettersson 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör 

lna Lindström/Jeanette 1000000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör 
George 

Ulrika Ohlsson, Kia 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef 
Ohlsson 

Ulrika Ohlsson, Kia 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef 
Ohlsson 
Marie Halmberg, Ulrika 300 000 300 000 Personliga utlägg kostchef 
Ohlsson 

Marie Halmberg, Kia 300 000 300 000 Personliga utlägg kostchef 
Ohlsson 

Elisabeth Bogren 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef 

Anna Bostedt 300 000 300 000 Personliga utlägg kanslichef 

Sofia Pettersson 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör 

Mikael Aamisepp 300 000 300 000 Gäller endast projekt Grow Green 

Signatu~rh 
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Härnösands 
kommun 

xxxxxx Kulturenheten 

xxxxxx Bibliotek 

xxxxxx Kommunikationavdelningen 

xxxxxx IT-avdelningen 

xxxxxx IT-avdelningen 

xxxxxx Finansen 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

Elisabeth Oxelhöjd 

Susanne Hägglund 

Tomas Vahlund 

Lena Salomonsson 

Lena Salomonsson 

Lena Einarsson 

Lena Einarsson 

Camilla Hellström 

Johanne Lundgren 

Boel Wasell 

IÅsa Rönnlund 

Sara Nilsson 

Jonas Lundgren 

Christina Viklund 

Mats Våglund 
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Susanne Hägglund 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg ti llväxtchef 

Elisabeth Oxelhöjd 300 000 300 000 Personliga utlägg -tillväxtchef 

Sofia Pettersson 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommund irektör 

Sofia Pettersson 1 000 000 1 000 000 Personliga utlägg kommundirektör 

Helena Unander, Bo 1 000 000 1 000 000 Personl iga utlägg kommundirektör 
Martinsson 

Jan-Olof Högström/ Lena 40 000 000 40 000 000 
Andersson/Åsa Rönnlund 

Jan-Olof Högström/ Lena 1 ()()()()()()()/ 40 000 000 
Andersson/Åsa Rönnlund 40 000 000 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. NY 

~ n c...____, 
Signat - -=.cc:,,<---- -+-------
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****** 
xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

xxxxxx 

****** 
xxxxxx 

Härnösands 
kommun 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

****** GeAeFell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

xxxxxx Generell attest 

****** GeAeFell attest 

xxxxxx Generell attest 

Delegationsbeslut, datum: 

Namnförtydligande: 

2018-11-30 

Ann Kristofersson 

Henric Landestorp 

Jonas lnnala 

KatFiA 11-JeFEliA -

Ann Entall 

Carina Gårdlund 
Amcoff 

Lena Andersson 

Elin Nydahl 

biAEla Al=lh,1AEI -

Chatrine Uhlander 

2018-11-30 -----------------

Lena Einarsson 
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50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

äG GGG GGG ~G GGG GGG +AS BGR+ 
50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 

bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 NY Generell attest för hantering av 
interna bokföringsordrar, ej 
skuldsättning. 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

äG GGG GGG ~g ggg ggg +AS BGR+ 

50 000 000 10 000 000 Generell attest för hantering av interna 
bokföringsordrar, ej skuldsättning. 

s;gnat~ 0 
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DELEGATIONS BESLUT 1(3) 

Datum Diarienummer 

Härnösands 
kommun 2018-12-20 SAM-2018-2691-233 

Kommunstyrelsen 
Thomas Lindström 

Postadress 

Beslut om bygglov L-2018-204 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
Teknikavdelningen 
871 80 HÄRNÖSAND 

Ärende: Bygglov - uppföra pendlarparkering 

Fastighet: ÄLAND 11 :6 

Sökande: Samhällsförvaltningen/Teknikavdelningen 

PBL =Plan-och bygglagen (SFS 2010:900) 

Beslut 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § och 9 kap. 3 lc § PBL. 

Startbesked lämnas enligt 10 kap 3 § PBL den aktuella åtgärden får påbörjas 

I ärendet krävs inte någon kontrollansvarig och tekniskt samråd behöver inte 

genomföras. 

Med startbeskedet beslutar kommunstyrelsen att följande kontroll ska 

genomföras: 

• Kontroll av att åtgärden genomförs enligt de handlingar som lämnats i 

ansökan. 

Intyg om att ovanstående kontroll genomförts ska tillsammans med en begäran 

om slutbesked lämnas till kommunstyrelsen som underlag för slutbesked. 

Avgiften för bygglovet är 4 448 kr (i enlighet med taxa fastställd av kommun

fullmäktige). Faktura skickas separat. 

Beskrivning 
Ärendet gäller Bygglov - uppföra pendlarparkering i direkt anslutning till E4 på 

fastigheten Äland 11 :6 

Besöksadress Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

Fax 

Organisationsnr 

Bankgiro 



Sida 

DELEGATIONSBESLUT 2(3) 

Datum Diarienummer 

Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen 2018-12-20 SAM-2018-2691-233 

För byggplatsen gäller detaljplan nr 232 för vilken genomförandetiden gått ut. 

Åtgärden avviker från gällande detaljplanebestämmelser som anger användning 

park. Fastigheten omfattas av riksintresse E4. 

Yttranden 

Ägare till fastigheterna Äland 11 :7, Äland 2:77, samt Äland 20:7 har beretts 

möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har lämnats. 

Ärendet har skickats på remiss till Trafikverket. 

Några synpunkter har inte framkommit. 

Skäl till beslut 

Avvikelsen från detaljplanens bestämmelser bedöms vara förenlig med 

detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov. 

Den aktuella åtgärden bedöms därför uppfylla kraven i 9 kap. 30 § och 9 kap. 31 c 

§ PBL och bygglov ska beviljas. 

Upplysningar 

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 

beslutet vunnit laga kraft* (enligt 9 kap. 43 § PBL). 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Detta beslut kan överklagas (se nedan). 

Thomas Lindström 

Handläggare Bygg 



Sida 

DELEGATIONSBESLUT 3(3) 

Datum Diarienummer 

Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen 2018-12-20 SAM-2018-2691-233 

*Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra 

veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det att 

sakägare mottagit delgivning av beslutet. 

Beslutet delges sökande samt ägare till fastigheten Äland 11 :6. 

Meddelande om beslutet per brev sker till ägare av fastigheterna Äland 11 :7, 

Äland 2:77 samt Äland 20:7. 

Hur man överklagar 

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Länsstyrelsen. 

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara 
ställd till Länsstyrelsen. 

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen 
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. 

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 
ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 
stödjer din åsikt. 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

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

2019-01-03 

 
Dnr  

KS 2019-000002 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 

 

Protokoll Nya Ostkustbanan OKBAB 2018-11-30        

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

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

Beslut skolnämnden § 129, 2018-12-13 Översyn förskolan – behovet av förskolor 

och förskoleplatser 

Brev från talmannen till SKL den 19 december 

Granskning av delegationer måluppfyllelse socialnämnden 

Granskning av delegationer skolnämnden 

Granskning av handläggningsrutiner enligt SoL 

Finansrapport KS 

Beslut socialnämnden § 199, 2018-12-13 Månadsuppföljning volymökningar  

Meddelande avstått yttrande Kanaludden 

Styrelseprotokoll Technichus 

Yttrande riksantikvarieämbetets remiss – SAM 

Styrelseprotokoll Hemab 2018-09-03 

Styrelseprotokoll Hemab 2018-10-18 

Styrelseprotokoll Hemab 2018-10-29 

Styrelseprotokoll Hemab elförsäljning 2018-08-21 

Styrelseprotokoll Hemab elförsäljning 2018-10-16 

Styrelseprotokoll Härnösand elnät 2018-09-03 

Styrelseprotokoll Härnösand elnät 2018-10-18 

Styrelseprotokoll Härnösand elnät 2018-10-29 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2018-12-28 
Dnr 

KS/2018-000002 
 

 

Protokoll tillgänglighetsrådet 2018-12-03 

 

 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019-01-08 



NYA OSTKUSTBANAN 
Dubbelspår Gävle - Sundsvall - Härnösand 

Sammanträdesprotokoll 

Ostkustbanan 2015 AB Styrelse 
Datum 
Tid 
Plats 

Fredagen den 30 november 2018 
Klockan 10.00- 13.25 
Rådhuset, Oxtorgsgatan, Söderhamn 

Styrelseledamöter Peder Björk Ordförande 
Eva Lindberg Vice ordförande 
Erik Lövgren Ledamot 
Erik Lövgren Ledamot 
Jörgen Edsvik Ledamot 
Sven-Erik Lindestam Ledamot 
Mikael Löthstam Ledamot 
Monica Olsson Ersättare för Stig Eng 
Fred Nilsson Ledamot 
Jan Sahlen Ledamot 
Glenn Nordlund Ledamot 

Adjungerade Daniel Gustafsson Länsstyrelsen Västernorrland 
Mats Hindström Länsstyrelsen Gävleborg 

Tjänstemän och Ingela Bendrot VD 
övriga deltagare Christel Öhgren Sekreterare 

Martin Södergårds Sundsvalls kommun 
Lars Nilsson Trogon Consulting 

Formalia 

§ 4 7 Sammanträdet öppnas 
Ordförande Peder Björk öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§ 48 Val av justerare 
Glenn Nordlund väljs att justera dagens protokoll. 

§ 49 Fastställande av dagordning 

1 av 3 

Ej närvarande 

Via telefon 
Ej närvarande 

Ej närvarande 

§§ 47-52 

Sven-Erik Lindestam anmäler en informationspunkt som tas upp under övriga frågor. 

Beslut 
Styrelsen beslutar att efter ovanstående tillägg fastställa dagordningen. 

§ 50 Protokoll från föregående möten 

Beslut 
Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. 

Protokoll från styrelsesammanträde 2018-09-14 samt protokoll från verkställande utskottet 2018-10-26 utsända med 
kallelse och ärendelista. 

Ostkustbanan 2015 AB n,aostkustbaaan.so ~ 
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Information, rapporter och diskussioner 

§ 51 Vilka vägva] står bolaget inför - presentation av strategirapport 
Lars Nilsson från Trogon Consulting informerar om den rapport han har tagit fram för bolagets 
räkning. 

Beslut 
Styrelsen beslutar att notera informationen. 

§ 52 Aktuellt läge 
VD Ingela Bendrot informerar om olika aktuella händelser och hur de påverkar bolagets 
verksamhet, samt hur arbetet med verksamheten fortlöper. 

Beslut 
Styrelsen beslutar att notera informationen. 

§ 53 CEF-ansökan 
Erik Lövgren informerar styrelsen om hur det gått med CEF-ansökan och hur det fortsatta 
arbetet kommer att bedrivas. 

Beslut 
Styrelsen beslutar att notera informationen. 

Presentationsbildfrån Lotta Rönström, Mid Sweden European Office, med fakta kring CEF-ansökan, utsänd med 
kallelse och ärendelista. 

§ 54 Pågående utredningsinsatser 
VD Ingela Bendrot informerar om de pågående utredningar som bolaget har initierat och hur 
de utvecklar sig. 

Beslut 
Styrelsen beslutar att notera informationen. 

§ 55 Utveckling av samarbete med geografiskt närliggande parter 
VD Ingela Bendrot informerar kort om frågeställningen varpå styrelsen för en diskussion kring 
frågan. 

Beslut 
Styrelsen beslutar att notera informationen. 

Beslutsärenden 
§ 56 Ekonomisk rapport per oktober 2018 samt budgetkonsekvenser 

VD Ingela Bendrot informerar om de konsekvenser omdisponeringen av bolagets budget som 
bedömdes nödvändiga utifrån det försenade beslutet kring den Nationella planen samt att det i 
nuläget visar på ett underskott. 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
att uppdra till VD att minimera årets prognostiserade underskott, samt 

att VD till kommande budgetplanering frigör en större andel till oförutsedda utgifter. 

Ekonomisk rapport per oktober 2018 med justeringar av budget 2018-11-22, utsänd med kallelse och ärendelista. 

Ostkustbanan 2015 AB nyaostkustbanan.se 



§ 57 Övriga frågor 
Sven-Erik Lindestam meddelar att hans uppdrag avslutas vid årsskiftet och att det blir 
kommande ordförande för kommunstyrelsen som tar vid. 

§ 58 Sammanträdesdagar 2019 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
att fastställa de sedan tidigare preliminärt fastställda sammanträdes dagarna för första 
halvåret 2019: 
1 februari klockan 9-11- verkställande utskott (Skype/telefon) 
1 mars klockan 10-13 - styrelsesammanträde 
12 april klockan 9-11 - verkställande utskott (Skype/telefon) 
17 maj - årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum) i Sundsvall 

att notera de sedan tidigare preliminärt fastställda sammanträdesdagarna för andra 
halvåret 2019: 
16 augusti klockan 9-11 - verkställande utskott (Skype/telefon) 
13 september klockan 10-13 - styrelsesammanträde 
18 oktober klockan 9-11 - verkställande utskott (Skype/telefon) 
29 november klockan 10-13 - styrelsesammanträde 

att notera det tidigare beslutet att uppdra till ordförande och VD att planera in orter för 
styrelsesammanträdena 2019 samt eventuellt justera sammanträdestiderna så de 
överensstämmer med restider för de olika orterna. 

Förslag till sammanträdesdagar utsända i kallelse och ärendelista. 

Mötets avslutande 

§ 59 Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang. 

Protokollet omfattar§§ 4 7- 59 

Justeras 

Glenn Nordlund 
Justerare 

3 av 3 
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Skolnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2018-000245 001 

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

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att i framtiden göra en uppföljning av de kvalitetsaspekter som låg till grund 
för beslutet att genomföra 7-9-enheternas omorganisation inom tre år 

att överlämna till fullmäktige för kännedom  

att lägga redovisningen av skolflyttarna till handlingarna. 

    

Bakgrund 

Förvaltningschef har av skolnämnden fått uppdraget att tillsammans med 
presidiet diskutera innehållet i en utvärdering av skolflyttarna 2015-2016 och 
2016-2017 innefattande syftet med omorganisationen, om projekttid och 
budget hållits samt kvalitetssäkring. 

I denna redovisning redovisas bakgrund, genomförandeprocesser och delvisa 
resultat av genomförda omorganisationer av Härnösands Gymnasium och 
sammanslagning av fyra åk 7-9-enheter till två, som sedermera blev Hedda 
Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan. I denna redovisning görs också 
en redogörelse över projektens kvalitetssäkringar och budget. 

Syftet med omorganisationen av årskurs 7-9-enheterna och gymnasiet var att 
skapa förutsättningar för: 

 Likvärdighet – alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar. 

 Kvalitet – högre kvalitet för högre måluppfyllelse. 

 Behörighet – en attraktiv skola med behörig personal och underlätta 
rekrytering av ny personal genom att erbjuda heltidstjänster inom 
samma skolenhet.  

 Ekonomi – skapa en stabil organisation som är mindre känslig för 
variation av elevantal. 
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 Skolnämnden 

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

Beskrivning av uppdraget 

Förvaltningschef har av skolnämnden fått uppdraget att tillsammans med 
presidiet diskutera innehållet i en utvärdering av skolflyttarna 2015-2016 
och 2016-2017 innefattande syftet med omorganisationen, om projekttid och 
budget hållits samt kvalitetssäkring. 

I denna redovisning redovisas bakgrund, genomförandeprocesser och 
delvisa resultat av genomförda omorganisationer av Härnösands 
Gymnasium och sammanslagning av fyra åk 7-9-enheter till två, som 
sedermera blev Hedda Wisingskolan och Wendela Hellmanskolan. I denna 
redovisning görs också en redogörelse över projektens kvalitetssäkringar 
och budget. 

Syftet med omorganisationen 

Syftet med omorganisationen av årskurs 7-9-enheterna och gymnasiet var 
att skapa förutsättningar för: 

 Likvärdighet – alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar. 

 Kvalitet – högre kvalitet för högre måluppfyllelse. 

 Behörighet – en attraktiv skola med behörig personal och underlätta 
rekrytering av ny personal genom att erbjuda heltidstjänster inom 
samma skolenhet.  

 Ekonomi – skapa en stabil organisation som är mindre känslig för 
variation av elevantal. 

 Konkurrenskraft och kvalitet – samla kommunens gymnasieprogram 
inom en lokalitet för högre kvalitet och stärkt konkurrenskraft. 
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Bakgrund 

Lokalinventering 

2013 gjordes en övergripande lokalinventering av samtliga förskole- och 
skollokaler som skolförvaltningen förhyrde. Samtliga ytor märktes upp på 
ritningar med färgkoder för 6 kategorier; barn/elever, vuxna, korridorer, 
trapphus, ej använt och övrigt. 

  Barn/elever 55 % 

 Vuxna 12 % 

 Korridorer 13 % 

 Trapphus 3 % 

 Används inte 14 % 

 Övrigt 3 % 

 

Lokalutredningen låg därefter till grund för det fortsatta arbetet för att utreda 
lokalbehov för årskurs 7-9-enheterna och gymnasiet. 

 

 

Samlat gymnasium 

Skolnämnden beslutade i juni 2013 att Härnösands kommun ska ha en 
samlad gymnasieskola. Förvaltningschefen gavs i uppdrag att utreda olika 
alternativ till en samlad gymnasieskola, upprätta konsekvensbeskrivning 
samt redovisa kostnader, yta, avtalstid och uppsägningstider för lokaler vid 
berörda gymnasieprogram. 
 

I beslutsunderlaget nämndes att Härnösands Gymnasium, för att nå sin fulla 
kapacitet, skulle vara en gymnasieskola med alla lokaliteter samlade till en 
enhet. Med sin unika programbredd inom både teoretiska-, praktiska-, 
introduktions- och specialanpassade program samt gymnasiesärskola skulle 
gymnasiet med en samlad verksamhet främja integration, samnyttjanden, 
nyfikenhet och stimulans. Personkännedom, trygghet och gemenskap skulle 
vara faktorer som skulle stärka skolans ”vikänsla”.  

En samlad gymnasieskola förväntades även möjliggöra ett mer intensivt och 
mer ekonomiskt nyttjande av personal och lokaler samt ge nya möjligheter 
att blanda teori och praktik. Dessutom skulle skolan kunna erbjuda tillval 
inom skolområdet, vilket skulle vara en stor del för både elever och 
personal. 
Utifrån ett likvärdighetsperspektiv skulle en samlad gymnasieskola kunna 
erbjuda likvärdiga förutsättningar och samordningsvinster för såväl 
teoretiska, praktiska program som gymnasiesärskola. Det framhöll i 
skrivelsen att styrkan med en samlad skola är att samverkan och integrering 
skulle uppnås på ett mer naturligt sätt. Överblick, närhet och tillgång till 
samma resurser skulle också stärka gemenskapen för såväl skolans elever 
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som personal. 
 

Årskurs 7-9 

Parallellt med gymnasieskolans arbete med att försöka hitta en hållbar 
lösning för skolan på lång sikt, gjordes en lokalutredning över samtliga 
lokaler i kommunens förskolor och grundskolor. Utredningen visade att det 
fanns en skillnad, särskilt gällande lokalytan per elev, mellan de fyra åk 7-9-
enheterna. Skolenheternas måluppfyllelse skiljde sig också åt. 

Efter att skolförvaltningen fått en bild över såväl gymnasieskolans behov 
som grundskolornas behov, beslutades att lösningar skulle arbetas fram för 
ett samlat gymnasium och att fyra mindre enheter för årskurserna 7-9 i 
Härnösands kommun skulle bli två. 

 

Förberedelser och utredningar 

I slutet av vårterminen 2013 påtalade rektorer på de fyra 7-9-enheterna att 
de upplevde ekonomiska utmaningar. Farhågor fanns också för framtida 
svårigheter med rekrytering av behöriga lärare. Ur både ett kvalitets- och 
ekonomiskt perspektiv önskade man stå bättre rustad inför framtida 
konkurrenssituationer genom att ha tillräckligt många elever på skolorna för 
att kunna erbjuda lärare heltidstjänster inom varje åk 7-9-enhet. Lärare 
skulle då inte behöva tjänstgöra på flera skolenheter och skolorna skulle inte 
vara beroende av varandras tjänstefördelningar och scheman. 

I syfte att få kontroll över skolförvaltningens lokaler och dess nyttjandegrad 
genomförde skolförvaltningen en större lokalutredning sommaren 2013. 
Efter skolnämndens och kommunfullmäktiges beslut hösten 2013 om en 
samlad gymnasieskola fortsatte arbetet med en lokalöversyn av kommunens 
årskurs 7-9-enheter. Skolförvaltningens lokalutredning visade att antal 
kvadratmeter/elev varierade, särskilt för åk 7-9-enheterna. En önskan var att 
skolorna skulle ha ändamålsenliga lokaler för undervisning och inte vara 
bunden till hyreskostnader för lokalytor som inte kunde nyttjas effektivt.  

Olika utredningar och förberedande arbete genomfördes inom områden som 
måluppfyllelse, befolkningsprognoser, lokalinventeringar och ekonomi. 
GIS-kartor användes tillsammans med befolkningsprognoser för att bedöma 
lämpliga placeringar av kommunens skolor. I vissa delar av utredningsfasen 
användes konsultstöd. 

Då Härnösands kommun vid den tiden visat på resultat under 
riksgenomsnittet för måluppfyllelse i åk 9, var det ett prioriterat område för 
skolförvaltningen. Som en del i det förberedande arbetet besökte 
förvaltningschef 7-9-enheternas skolråd och personalgrupper. Frågan som 
ställdes till föräldrar, elever och personal var ”Vad är viktigt för en 
kvalitativ skola för åk 7-9 i Härnösand?”. Alla synpunkter sammanställdes 
för att tas till vara i det vidare arbetet. Devisen för det fortsatta arbetet med 
nya åk 7-9-enheter blev ”Alla ska med!” 
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Politiska beslut (skolnämnd-kommunstyrelse-
kommunfullmäktige) 

2013-06-13 Skolnämnden beslutade att Härnösands kommun ska ha en 
samlad gymnasieskola. Förvaltningschef gavs i uppdrag att  
utreda olika alternativ till en samlad gymnasieskola, upprätta 
konsekvensbeskrivning samt redovisa kostnader, yta, avtalstid 
och uppsägningstider för lokaler vid berörda 
gymnasieprogram. 

2013-09-26 Skolnämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
genomföra etableringen av en samlad gymnasieskola inom 
kvarteret Inspektorn inom en tvåårsperiod. Skolnämnden 
beslutade också att arbeta för att det estetiska programmet och 
Musik & Kulturskolan kan flytta till den samlade 
gymnasieskolan tidigare än kontraktstider utan extra 
hyreskostnad. Slutligen beslutade nämnden att etableringen 
skulle genomföras inom given hyresram. 

2015-06-10 Kommunfullmäktige beslutade att godkänna skolnämndens 
beslut om etablering av en samlad gymnasieskola inom 
kvarteret Inspektorn. Den nya etableringen skulle finansieras 
inom skolnämndens budgetram. Fullmäktige beslutade också 
att uppdra åt kommunstyrelsen att i samverkan med 
skolnämnden utreda estetiska programmets och Musik & 
Kulrutskolans framtida lokalisering. 

2014-12-18 Skolförvaltningens lokalöversyn för åk 7-9 presenterades för 
skolnämnden. Skolnämnden beslutade att med presenterat 
underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda en 
organisation med två eller tre skolenheter för åk 7-9 i 
Härnösands kommun som inte skulle innebära nybyggnation. 

2015-04-23 Skolnämnden beslutade att med utgångspunkt från framlagt 
förslag från skolförvaltningen uppdra till förvaltningschefen 
att fortsätta arbetet med att ta fram fördjupad 
konsekvensbeskrivning för ekonomi och personal samt 
redovisa nyttjandet av övriga berörda enheter till nämndens 
sammanträde i maj 2015. 

2015-05-28 Skolnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
 

att framtida organisation för årskurs 7-9 i Härnösands 
kommun ska organiseras i två enheter, en på fastlandet och en 
på Härnön, 
 

att två enheter för åk 7-9 i Härnösands kommun ska placeras 
på Franzénskolan och Sjöbefälsskolan inför läsåret 2016/2017, 
samt 
 

att godkänna den lokalförändring som uppstår för ett samlat 
gymnasium, under förutsättning att åk 7-9 organiseras enligt 
ovanstående att-satser. 
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Skolnämnden beslutade 
 

att grundsärskolan flyttas till Gerestaskolan, 
 

att Gånsviks förskola flyttas till Gerestaskolan, 
 

att Svalans förskola flyttas till Gerestaskolan, 
 

att Ängets förskola flyttas till Murbergsskolan, 
 

att samlat gymnasium och Musik & Kulturskolan förläggs i 
redan förhyrd lokal inom kvarteret Inspektorn, 
 

att skjuta fram investeringar för utomhusmiljön till 2017, 
 

att kostnader för flytt ska finansieras inom befintlig 
budgetram, samt 
 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattar erforderliga 
beslut. 

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

att godkänna skolnämndens förslag att placera årskurs 7-9 vid 
två skolenheter, Franzénskolan och Sjöbefälsskolan, 
att godkänna skolnämndens förslag till lokalförändring för 
samlat gymnasium inom kvarteret Inspektorn, 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med AB 
Klövern gällande Ädelstenen 6 (Sjöbefälsskolan) inom den 
kostnadsram som anges i bifogat hyresförslag, 
 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna avtal med Hemfosa 
Norrlandshus Fastigheter AB gällande Kv Inspektorn 11 
(gymnasiet), Kv Skolan 1 (Franzénskolan), Kv Solen 15, 
Rådhuset 6, Folkskolan 3, Vinstocken 3 inom den kostnadsram 
som anges i bifogat hyresförslag,  
 

att omställningskostnader under 2016 om högst 5 mnkr 
belastar budget 2016, 
 

att kostnaderna för 2017 och framåt beaktas i kommande 
budgetarbete, 
 

att hyresavtalet med AB Härnösandshus gällande Vågmannen 
14 sägs upp i förtid, med succesiv överflyttning av estetiska 
programmet och Musik & Kulturskolan till Kv Inspektorn, 
samt 
 

att uppdra till AB Härnösandshus att i samverkan med 
kommunstyrelsen planera för förändrad användning av 
lokalerna i Vågmannen 14. 

2016-02-24 Skolnämnden beslutade (Dnr SKN2015-000103 714) 
att behålla förskolan Svalans verksamhet i befintliga lokaler. 

2016-08- Hedda Wisingskolan invigdes. 
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2017-08- Wendela Hellmanskolan invigdes. 

2017-11-23 De ombyggda och renoverade lokalerna på Härnösands  
  Gymnasium invigdes och alla program är samlade inom  
  samma fastighet. 

 

Genomförande  

Arbetsmiljö och kvalitetssäkring 

En styrgrupp inrättades för var och en av de tre byggprojekten Inspektorn 
11, Skolan 1 och Ädelstenen 6. I vardera styrgruppen ingick 
förvaltningschef, verksamhetschef, projektledare, strateg och intendent. 

Referensgrupper bildades med ett urval personalrepresentanter från 
respektive enhet. Referensgruppernas uppgift var att samla in och föra fram 
synpunkter och behov till respektive styrgrupp. 

Parallellt med styrgruppernas och referensgruppernas arbete organiserade 
skolförvaltningens skyddskommitté dels arbetsgrupper och s.k. RKA1-
grupper knutna till respektive objekt. Arbetsgruppernas uppgift var att 
redovisa önskemål och behov till förvaltningschef och skyddskommitté. 
Arbetsgruppernas deltagare var personal på respektive enhet och deras 
sammankomster organiserades inom respektive enhet. 
RKA-gruppernas uppgift var att upprätta risk- och konsekvensanalyser med 
tillhörande handlingsplaner inför och under pågående byggprojekt. RKA-
gruppernas deltagare var de olika fackförbundens huvudskyddsombud ledda 
av förvaltningschef. 

Inom projektens ram prioriterades tillgänglighet i alla former. Det gällde 
fysisk tillgänglighet som exempelvis nivåutjämning i form av ramper, 
hissar, akustik, belysning och ventilation. Men tillgänglighet i dess vidare 
begrepp omfattade även anpassningar som genomtänkt färgsättning, in- och 
utblick med hjälp av glaspartier, vägledande skyltning och anpassade 
miljöer för elever som under del av skoldagen har behov av att vistas i ett 
mindre sammanhang, i en lugnare miljö. För en tryggare skolmiljö med hög 
vuxennärvaro fördelades arbetsrum ut i skolornas byggnader. På Wendela 
Hellmanskolan, där allt renoverades från grunden sattes dörrar med 
glaspartier för in- och utblick till alla arbetsrum.   

Elevdelaktighet 

Under projektet samlat gymnasium bildades en arbetsgrupp med 
elevrepresentanter med fokus på deras miljö t ex elevcafé och övriga elev-
ytor. Inom undervisningens ram har teknikprogrammets elever även utfört 
olika projekt där förslag kommit på allt ifrån parkeringar till elevcafé. Ett av 
deras projekt som kallades Att angöra Härnösands Gymnasium fick stor 
inverkan på hela projektet. 
Det har haft stor effekt  på tänket kring entréer och ingångar och i 
förlängningen vart olika program ska vara belägna. 

 

                                                      
1 Risk- och konsekvensanalys 
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I ett projekt gällande hållbart samhällsbyggande har elever vid teknik- och 
naturvetenskapliga programmen ritat den inglasade elevytan i två våningar 
mellan hus B och C. Den elevytan har eleverna projekterat fullt ut. 

Ekonomiprogrammets elever har under gymnasiearbetet ritat och räknat på 
elevytan i A-huset. Den elevytan blev också precis som eleverna ritat. 

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

 
Arbetsmiljöanpassningar 
I stora byggprojekt finns alltid risk för oförutsedda händelser. En sådan var  
en framställan enligt AML 6 kap 6a § gällande akustikproblematik på 
Hedda Wisingskolan. Det visade sig att den stora s.k. ljushallens akustik 
inte höll förväntat mått. Akustikanpassningar utfördes, både med extra 
ljudabsorbenter och nya akustikklassade dörrar till skolans klassrum.  

 

Flyttar 

För att organisera de stora omflyttningarna utsågs en projektledare som 
skulle leda all flytt för de enheter och verksamheter som skulle flyttas. 
Projektledaren hade fulla befogenheter och beslutsrätt i alla flyttprocesser. 
Personal anställdes för att säkerställa flyttarnas kvalitet samt utföra en del av 
efterarbete på respektive enhet efter att inflytning skett. Till projektledarens 
hjälp utsågs också en person för att på respektive plats arbetsleda och 
verkställa respektive flytt, moment för moment. 

Innan respektive enhets flytt informerades all personal som berördes av 
respektive flytt. På varje enhet utsågs en arbetsgrupp med personal från 
olika miljöer, skolledare med beslutsrätt samt skyddsombud. Risk och 
konsekvensbedömning för alla flyttar har utförts både centralt och på 
respektive enhet. 
 
Varje arbetsgrupp träffades ett flertal gånger innan flytten startade för att 
planera samt fånga upp frågeställningar och problem som kunde uppkomma 
efter vägen. I arbetsgrupperna utsågs ansvariga för olika delar av skolornas 
verksamhetsområden, exempelvis ansvarig träslöjdssal, språkinstitution, 
VVS-verkstad, administration m.fl. 

Flytt av högstadieskolorna utfördes under sommarlov. Härnöns åk 7-9-
elever tillhörande Gerestaskolan och Landgrenskolan flyttades till Hedda 
Wisingskolan i augusti 2016. Sommaren därpå flyttades fastlandets åk 7-9-
elever tillhörande Kiörningskolan och Murbergsskolan till Wendela 
Hellmanskolan.  
 
Då dessa flyttar skulle genomföras under personalens sommarledighet fick 
personalen packa allt för flytt innan sommaruppehållet. Åter på plats, 
dagarna innan höstterminsstart packade man upp allt igen. Undervisningen 
på dessa enheter var igång utan avbrott från första skoldag. Naturligtvis 
pågick en hel del iordningställande av skolan under en tid, men elevernas 
garanterade undervisningstid och kvalitet tummades det ej på. 
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Beträffande gymnasiet skedde flytt etappvis under ett halvår, med stora 
flyttar på jullov, sportlov, påsklov och sommarlov. Även där såg 
verksamheten till att eleverna stördes så lite som möjligt i sin undervisning. 
Däremot fick eleverna i sin undervisning delta i iordningställandet av sina 
labbmiljöer. Dessa gällde framför allt VVS-programmet och 
Restaurangprogrammets elever. 

Sammantaget är skolförvaltningens bedömning att dessa stora flyttar måste 
ses som en framgång. Genom lyhördhet och tät återkoppling till berörd 
personal flöt arbetet på bra med flyttarna. Få klagomål har framkommit och 
det beror till stor del på en projektledning med mandat och med tydlighet 
som ledord. Visstidsanställd personal som anställts enkom för 
genomförandet av dessa flyttar är också ett bidrag till att den totala 
flyttorganisationen fungerat så bra att all undervisning fungerat och kunnat 
starta från första dag. 

 

Projekttider för de tre projekten 

Projekt Inspektorn 11 – Härnösands gymnasium 
Projekttid för byggnation och flytt för Härnösands Gymnasium var juni 
2016 till augusti 2017. En mindre avvikelse var att vissa ombyggnationer i 
B/C-husen slutfördes under september-oktober 2017. Detta skedde utan att 
störa elevernas undervisning och garanterade undervisningstid. 

 Projekttid för anpassningar av hus E (f.d. Landgrenskolan) löpte från 
juni 2016 till december 2016. Inflyttning skedde under jullovet 
2016/17. Verksamheter som då flyttade in var estetiska programmet 
och Musik och kulturskolan som fram till dess varit lokaliserade 
inom kvarteret  Vågmannen. Dessutom flyttades arbetsrum och 
teorilokaler in för lärlingsprogrammet, VVS och 
fastighetsprogrammet samt sjöfartsutbildningen. 

 Projekttid för ombyggnation av hus G (f.d. Landgrenskolans matsal) 
löpte från juni 2016 till februari 2017. Inflyttning av 
restaurangskolan skedde i början av mars, runt sportlovet.  

 Projekttid för hus F (f.d. Landgrenskolans teknikbyggnad) löpte från 
juni 2016 till april 2017. Inflyttning av labb och verkstäder 
genomfördes i mitten av april, runt påsklovet. Den ursprungliga 
planen var inflyttning skulle ske samtidigt som restaurangskolans 
flytt. På grund av att byggnaden krävde en mer omfattande 
renovering än vad man tidigare beräknat drog bygget ut på tiden och 
inflyttning fick senareläggas. 

 Projekttid för renovering och anpassningar i utvalda lokaler i 
gymnasiets hus A och B/C löpte från februari 2017 till augusti 2017. 
I A-huset byggdes en ny expedition, ett antal teorilokaler samt 
elevuppehållsyta. I B/C-husen byggdes anpassade lokaler för 
gymnasiesärskolan, ett antal nya teorilokaler, ny hiss med trapphus 
samt en inglasad elevuppehållsyta i två våningar.  
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Vissa ombyggnationer i B/C-husen fortsatte under september-
oktober 2017. Detta skedde utan att störa elevernas undervisning och 
garanterade undervisningstid. 

 Utöver det fastslagna projektet utförde fastighetsägaren även andra 
åtgärder. Fasad och fönster renoverades på hus E och 
Landgrenshallen. Hus E, F, G och Landgrenshallen fick sina tak 
målade. 

 

Projekt Ädelstenen 6 – Hedda Wisingskolan 
Projekttid för byggnation och flytt för Hedda Wisingskolan var januari 2016 
till augusti 2016. Tidsplanen hölls och eleverna i årskurs 7-9 vid 
Gerestaskolan och Landgrenskolan elever inledde skolåret som planerat på 
den nya skolenheten i augusti 2016. Vissa anpassningar som exempelvis 
akustikåtgärder fortsatte en bit in på hösten 2016. Målet med arbetet var att 
verksamheten skulle störas så lite som möjligt. 
 

Projekt Skolan 1 – Wendela Hellmanskolan 
I den ursprungliga tidsplanen för Wendela Hellmanskolan var januari 2016 
till januari 2017. Intentionen var till en början att inflyttning skulle ske 
under jullovet 2016/17. På grund av att renoveringen skulle bli mer 
omfattande än man till en början beräknat och för att inte anstränga 
flyttorganisationen för mycket, fattades beslut om att skjuta fram 
inflyttningen till sommaren 2017. Murbergsskolans samt Kiörningskolans 
elever fick flytta in i Wendela Hellmanskolans lokaler lagom till skolstart i 
augusti 2017.  

 

Ekonomi 

År 2016 gavs skolnämnden en investeringsram på 2,0 mnkr för kostnader i 
samband med lokalförändringar. År 2017 tilldelades skolnämnden 6,7 mnkr 
för omställningsarbete med organisationen avseende lokaler. Dessutom gavs 
en tilldelningsram på 3,0 mnkr för kostnader i samband med 
lokalförändringar. År 2018 gavs skolnämnden en investeringsram på 3,0 
mnkr för fullföljande av planen för utveckling av kommunens skollokaler 
och förbättring av utomhusmiljöer. 

Alla flyttar skulle rymmas inom skolförvaltningens budgetram. I 
nedanstående tabell redovisas kostnader för flytt, löner, anpassningar som är 
direkt kopplade till flytt. Det finns även en rubrik övrigt som rymmer 
kostnader för exempelvis deponi, låssystem, gardiner, hyllsystem, möbler 
mm. Inom rubriken flyttkostnader ryms exempelvis köp av tjänst av 
flyttföretag, kommunens resursgrupp samt extra personal för möblering och 
montering av skolans inventarier/inredning. Summorna gällande 
anpassningar och övrigt är betydligt lägre på gymnasiet. Detta beror på att 
gymnasiet ansökte och fick beviljat investeringspengar. 
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 Flyttkostnader 
(tkr) 

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

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

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

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

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

 

Inför kommunfullmäktiges beslut i augusti 2015 fanns i underlaget2 en 
tabell som gav en samlad bild över ekonomin fördelad över åren 2015-2020 
för berörda lokaler. Nedanstående tabell är en uppdaterad version som dels 
visar på vad hyreskostnaderna blev och dels visar på framtida 
hyreskostnader. 

Paviljong på Gerestaskolan har inte kunnat avyttras på grund av att skolan 
under de tre senaste åren haft många elever. Samma gäller den modul som 
förhyrs vid Bondsjöhöjdens skola. Då trycket på barnomsorgsplatser varit 
högt under samma period beslutade skolnämnden att Svalans förskola inte 
skulle flyttas in till Gerestaskolans lokaler. Lokaler iordningställs för 
närvarande till  permanent förskola i hus F, s.k. Skogens hus, på 
Gerestaskolan. Kostnader för anpassningar av lokaler på Murbergsskolan till 
förskola har visat sig vara höga och ryms inte inom den utökade budgetram 
som tidigare beslutats och skolförvaltningen utreder för närvarande 
kommunens organisation av befintliga förskolor. 

 

Hyreskostnader för åren 2015-2022 för berörda skollokaler 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Åk 7-9 
Kiörningskolan T.o.m.  

30.6 2017 
3,56 3,57 1,80      

Murbergsskolan T.o.m.  
30.6 2017 

2,67 2,74 4,12      

Wendela 
Hellmanskolan 

Fr.o.m.  
 1.7 2017 

  4,15 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

Gerestaskolan T.o.m.  
30.6 2016 

3,92 2,96       

Landgrenskolan T.o.m.  
30.6 2016 

6,12 4,58       

Hedda 
Wisingskolan 

Fr.o.m. 
 1.8 2016 

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

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

                                                      
2 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2015-08-10 § 157, dnr 2015-000307611 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Samlat gymnasium 
Inspektorn; hus A, 
B, C, panncentral 

Nytt avtal 
fr.o.m.  

1.1 2018 

7,11 7,11 7,20 

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

Inspektorn; hus G 
(matsal) 

0,86 0,86 0,87 

Inspektorn; hus E 
(f.d. 
Landgrenskolan) 

3,89 3,90 3,94 

    

Inspektorn; hus F 
(f.d. 
Landgrenskolan 
teknik) 

0,99 0,99 1,00 

Inspektorn; Hus H 
(Landgrenshallen) 

1,71 1,71 1,82 

Vågmannen T.o.m.  
31.12 2017 

2,60 2,60 2,60 

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

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

Bure; hus B T.o.m.  
31.12 2016 

0,33 0,33       

Bure; hus E T.o.m.  
31.12 2016 

0,32 0,32       

Ädelstenen 6  
hus M 

T.o.m.  
31.12 2016 

1,20 0,80       

Ädelstenen 6  
hus P, N 

T.o.m.  
31.12 2016 

0,88 0,90       

Ädelstenen 6  
hus Maskinhall 

T.o.m.  
31.12 2016 

1,00 1,00       

Delsumma gy: 21,3 21,0 17,9 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 
 
Förskolor 
Ängets fsk Fr.o.m. 

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

Gånsviks fsk Fr.o.m. 
01.01 2007 

0,60 0,60 0,61 0,63 Utredning förskolor 

Svalans fsk Fr.o.m. 
01.01 2007 

0,19 0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Delsumma fsk: 1,5 1,5 1,6 1,6 ? ? ? ? 
  
Övrigt, grundskola  
Paviljong 
Gerestaskolan 

Fr.o.m. 
01.01 2007 

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

Modul 
Murbergsskolan 

T.o.m.  
30.06 2017 

0,39 0,40 0,21       

Modul 
Bondsjöhöjdens 
skola 

Fr.o.m. 
01.01 2007 

0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33  

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

Totalt: 40,2 40,9 37,4 36,0      
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Övrigt 

Invigningsgåvor/utsmyckning 

Konstutsmyckning på Hedda Wisingskolan, Wendela Hellmanskolan och 
Härnösands Gymnasium har skett med stöd av kommunens konstintendent. 

Vid invigningen av Hedda Wisingskolan skänkte skolnämnden skolan ett 
konstverk av konstnären Olof Ahlström och till Wendela Hellmanskolan 
skänktes en väggmålning av konstnären Ida Rödén. 

Vid invigningen av Härnösands gymnasium skänkte skolnämnden en gåva i 
form av en uteplats som ritats av elever på skolan. Nyligen har skolan även 
utsmyckats med ett stort verk av Anders Åberg, som placerats i trapphuset i 
hus E, före detta Landgrenskolan.    
 

Vad hanns inte med? 

 Åk 7-9-skolornas utemiljö hann inte färdigställas innan det var dags 
att ta lokalerna i bruk. För att få möjlighet att göra en större satsning 
för skolornas utemiljö har Härnösands kommun sökt medel från 
Boverket för både Hedda Wisingskolan, Wendela Hellmanskolan 
och Härnösands Gymnasium, men ännu är inget beslut fattat.  

 Cykel och mopedparkeringar hanns inte med inom byggprojektets 
ram för det samlade gymnasiet. Idag jobbar en grupp på 
Teknikprogrammet med detta. Elevgruppen utför uppdraget inom 
ramen för sitt gymnasiearbete. 

 Hedda Wisingskolans cykelparkering är inte tillräcklig. Där planeras 
en bättre lösning till sommaren 2019. 

 

 

 

Birgitta Wigren 
Förvaltningschef 

Lena Albonius 
Verksamhetsstrateg 

 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2015-08-10  
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§ 157 

i~y skolorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Dnr 2015-000307 611 

att godkänna skolnämndens förslag att placera årskurs 7-9 vid två 
skolenheter, Franzenskolan och Sjöbefålskolan, 

att godkänna skolnämndens förslag till lokalförändring for samlat 
gymnasium inom kvarteret Inspektorn, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med AB Klövern 
gällande Ädelstenen 6 (Sjöbefälskolan) inom den kostnadsram som anges i 
bifogat hyresförslag, 

att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med Hemfosa 
Norrlandshus Fastigheter AB gällande Kv Inspektorn 11 (gymnasiet), Kv 
Skolan 1 (Franzenskolan), Kv Solen 15, Rådhuset 6, Folkskolan 3, 
Vinstocken 3 inom den kostnadsram som anges i bifogat hyresforslag, 

att omställningskostnader under 2016 om högst 5 mnkr belastar budget 
2016, 

att kostnaderna för 2017 och framåt beaktas i kommande budgetarbete, 

att hyresavtalet med AB Hämösandshus gällande Vågmannen 14 sägs upp i 
förtid, med succesiv överflyttning av estetiska programmet och Musik- och 
kulturskolan till Kv Inspektorn 11, samt 

att uppdra till AB Hämösandshus att i samverkan med kommunstyrelsen 
planera för förändrad användning av lokalerna i Vägmannen 14. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (FP), 
Eva Olstedt-Lundgren (FP), Amanda Lind (MP), Ingemar Wiklander (KD), 
Magnus Oscarsson (S), Björn Nordling (S), Jonny Lundin (C), Ida 
Skogström (M), Martin Nelden (V), Ann-Christine Myrgren (S), Antonia 
Bergström (M), Margareta Tjärnlund (M) och Göran Viren Sjögren (M). 

I~ l ~ I 
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Kommunfullmäktige 

Yrkanden 
Via Anders Gäfvert (M) yrkar Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna avslag på förslaget till ny skolorganisation. I yrkandet 
instämmer Olle Löfgren (FP), Eva Olstedt-Lundgren (FP), Ingemar 
Wiklander (KD), Jonny Lundin (C), Ida Skogström (M), Antonia Bergström 
(M) och Margareta Tjärnlund (M). 

Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I yrkandet 
instämmer Amanda Lind (MP), Magnus Oscarsson (S), Björn Nordling (S), 
Martin Nelden (V) och Ann-Christine Myrgren (S). 

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 
beslut, kommunstyrelsens förslag samt avslagsyrkande. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att besluta i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om de avser att bifalla 
avslagsyrkandet. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Votering och utfall 
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla 
Anders Gäfverts (M) förslag röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och 
tjänstgörande ersättarna röstat framgår av protokollets närvaro- och 
voteringslista. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 

Reservation 
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig 

tillförrn.ån för sitt eget yrkande: "Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och 
Kristdemokraterna vill verkligen betona att vi inte på något vis är 

motståndare till en ny skolorganisation, tvärtom! I grunden är förslaget bra 
och försöket att besvara våra frågor har varit god. Dock faller förslaget på: 

1) Bristen på pedagogisk vision. 
2) En hållbar planering. 

3) Orealistisk tidsplan. 
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4) Ekonomin 

5) En långsiktig och hållbar konsekvensanalys baserat på nyproduktion 
av en eller två skolor 

När man byter skola utan att pedagogisk kunniga varit med vid utformande 
av lokaler ökar sannolikheten att löpande omstrukturering av lokalerna 
behövs. Vem kommer att stå för dessa kostnader? I god tid bör personal 
informeras om var de ska jobba, dessa bör vidare ha möjlighet att påverka 
sin framtida arbetsplats. Delaktighet har som bekant en fönnåga att sprida en 
känsla av ansvar. Samtidigt kommer ovisshet inför framtiden för personal 
och elever vara en stor stressfaktor. Vi i Alliansen anser att det behövs mer 
tid för att kunna göra detta bra och tillsammans med majoriteten fatta ett 
långsiktigt hållbart beslut, där hänsyn tas till, ovan nämnda brister. 
En annan fråga som kräver sitt svar är, vad händer med Franzengruppens 
verksamhet? Tas det hänsyn till denna utsatta grupp och vilka kostnader 
uppstår vid en eventuell flytt av verksamheten? 

En orosfaktor i hela projektet är ekonomin, vad händer om projektet inte kan 
hålla sig inom angivna ramar? Det framgår inte vilka konsekvenser det 
skulle fä för skolnämnden och för kommunen som helhet om vi står inför ett 
sådant scenario? Kommer skolnämnden att behöva lägga ner någon eller 
några skolor och vilka i så fall, detta har inte klargjorts för 
fullmäktigesledamötema? Majoriteten har heller inte talat om hur en 
eventuell fördyring ska11 finansieras, är det genom ytterligare lån, ännu 
längre hyreskontrakt eller kommer man att belasta kommunens redan dåliga 
resultat många år framöver, vilket är stick i stäv med god 
ekonomiskhushållning och en långsiktig hållbar ekonomi. En nyproduktion 
av en eller två skolor har heller inte fullständigt utretts. 

Tidsaspekten är inte realistisk! Hemfosa medger att de inte kan garantera att 
vara klara i tid då brist på hantverkare sannolik kommer att uppstå på grund 
av konjunkturläget. Detta ökar sannolikheten att vi vid skolstart står med 
halvfärdiga lokaler. Utifrån denna vetskap varför inte skjuta upp flytten till 
ht-17 för att undvika att detta blir ett hafsverk och istället ge tid till en 
realistisk genomgång av hur omorganisationen skall kunna genomföras på 
ett hållbart, långsiktigt, ekonomisk och pedagogiskt sätt, våra ungdomar och 
personalen förtjänar bättre! 

Med detta som bakgrund reserveras sig, Moderaterna, Centerpartiet, 
Folkparitet och Kristdemokraterna mot beslutet att hasta fram en ny 
skolorganisation till ht 2016." 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för avslag. 

I"~·····"'"""" 
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Sedan 2012 har skol.kontoret arbetat med en översyn av skolans lokaler med 
syfte att öka de pedagogiska förutsättningarna samt att få kontroll över 
skolförvaltningens lokaler och dess nyttjandegrad. Skolnämnden och 
sedermera kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 att Härnösands 
kommun ska ha en samlad gymnasieskola. Fördelarna med en geografiskt 
samlad gymnasieskola blir att samverkan och integrering uppnås på ett 
naturligt sätt. Överblick, närhet och tillgång till samma resurser stärker 
gemenskapen för såväl skolans elever som för lärare. Teoretiska, praktiska 
program samt gymnasiesärskola ges likvärdiga förutsättningar och 
samordningsvinster möjliggörs. 

Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 presenterades 
lokalöversynen för åk 7-9. Därefter presenterades en fördjupad utredning för 
skolnämnden 23 april 2015 och man beslutade då att med utgångspunkt från 
framlagt förslag från skolförvaltningen uppdra till förvaltningschefen att 
fortsätta arbetet med att ta fram konsekvensbeskrivning för ekonomi och 
personal samt redovisa nyttjandet av övriga berörda enheter till nämndens 
sammanträde i maj 2015. 

Skolnämnden beslutade i maj 2015 efter presentation av den fördjupade 
konsekvensbeskrivningen att föreslå kommunfullmäktige ny lokalisering av 
kommunens 7-9 skolor. 

Sedan skolnämndens beslut i slutet av maj 2015 har ytterligare förhandlingar 
förts med fastighetsägarna. Resultatet presenteras i de bilagor som återger 
hyresförslagen för aktuella fastigheter. Det som presenteras i underlaget är 
berörda skollokaler. Totalt omfattar skolans lokaler hyreskostnader för 75 
mnkrperår. 

Under arbetet har en omfattande informationsinsats genomförts vilket kan 
ses i bilaga 7. Förutom de genomförda insatserna finns allt 
utredningsmaterial tillgängligt på Härnösands kommuns hemsida. Där finns 
också möjlighet att direkt ställa frågor till förvaltningen. Trots det återstår 
mycket dialog och information genom hela omställningsprocessen. 

Utformning 

Årskurs 7-9 får två skolenheter placerade vid Sjöbefälsskolan respektive 
Franzenskolan. Vardera skola med möjlighet att ta minst 400 elever. 

Justerandes sign /'1r-,-._ r· 
J~ lesoo I L 1"~'"'"'"""'""' 
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Gymnasiet blir en skolenhet placerat vid dagens gymnasium men utökas med 
Landgrenskolan samt närliggande bilokaler. 

I grundskolan ges Solenskolan, Murbergsskolan och Gerestaskolan mer 
utrymme dels av trängselskäl men också för att kunna skapa utrymme för 
annan verksamhet, tex inom Gerestaskolan. 

Förskolan får nyrenoverade lokaler för Ängets förskola och Gånsviks 
förskola och eventuellt Svalans förskola. 

I samband med omorganisationen genomför fastighetsägaren renovering och 
utveckling av Härnösands skollokaler för ca 145 mnkr. Vi kan också se att 
förutom den omfattande renoveringen skapas också möjligheter för 
lärarkontinuitet då lärare ej behöver undervisa vid flera skolor. I och med 
denna samling skapas möjlighet att erbjuda fler funnen. Kontinuitet är också 
en faktor som bidrar till attraktivitet för våra lärare. 

Ekonomi 

Sedan underlaget gällande den totala ekonomin framställdes av 
skolförvaltningen 2015-05-25 har ytterligare förhandlingar förts med 
fastighetsägarna. Detta medför att det vid en jämförelse av de ekonomiska 
underlagen i bifogade dokument finns skillnader. Således är det de 
ekonomiska underlag som presenteras i bifogade hyresförslag samt tabellen i 
denna skrivelse som är resultat av förhandlingarna. 

Den samlade bilden av ekonomin ger att den största hyresökningen ses i 
skiftet från Kiörningskolan till Franzenskolan. Sammantaget innebär 
förändringarna efter genomförd omställning en årlig ökad kostnad med ca 
3,5 mnkr. Inom detta inryms renoveringar och justeringar för såväl våra 7-9 
skolor, förskolor som samlat gymnasium totalt omfattande ca 145 mnkr. I 
den totala ekonomiska bilden i förslaget ingår en förlängning av hyresavtalen 
med 10 år gällande Kv Solen 15, Rådhuset 6 och Folkskolan 3 samt 
Vinstocken 3 med 5 år. 

Omställningskostnader 

Omställningskostnader utöver nivåhöjningen på 3,5 mnkr beräknas till 1,1 
mnkr för 2016 samt 3,1 mnkr för 2017. Flyttkostnader beräknas av skolan 
kunna hanteras inom befintlig budgetram. 

lcftf I i-. I 
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Tabell 1. Samlad bild över ekonomin fördelad över åren 2015-2020 för 
berörda skollokaler. 

Justerandes sign 

. J4.,
v' \ () 

7-9. Körning 

7-9. Franzen inkl annex 

7-9. Sjöbefäl 

Gymnasiet A, B, C 

Matsal+Pannrum 

7-9/ Gymn 

Landgrenhall 7-

9/Gymn 

Landgren A-hus, Teknik 

Landgren Teknik 

Gymnasiet Sjöbefäl M 

Gymn Sjöbefäl PN 

Sjöbefäl Maskinhall 

Gymnasiet Bure B, D 

Gymansiet Bure E 

Gymnasiet 

Vägmannen 

Änget 

Gånsvik 

Svalan 

Paviljong Geresta 

CramoMod Murberget 

Modul Bondsjö 

Ökad kostnad Murberg 

Ökad kostnad Geresta 

flyttkostnader, inom budgetram 

lcsef I 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
tom 31.12 2016 I 3,56 3,64 I 
från 1.8 2016 

från 1.8 2016 

nytt avtal 1.117 

tom 30.9 2016 

tom 31.12 2016 

tom 31.12 2016 

tom 31.8 2016 

tom 30.6 2015 

tom 31.12 2016 

tom 31.12 2016 

tom 31.12 2017 

tom 31.12 2016 

tom 31.7 2016 

tom 30. 7 2017 

fr 1.12017 

7,26 

1,06 

1,7 

3,9 
0,92 

1,2 

0,88 

1 

0,78 

0,19 

2,65 

0,74 

0,6 

0,19 

0,31 

0,15 

0,31 

2,63 6,31 , 6,31 6,31 
2,42 i s,8 -T- ·s,8-- l s,8 

* 6,31 

5,8 * 

7,43 

1,06 

1,71 

3,9 
0,92 

0,8 

0,9 

1 

0,52 

2,6 

0,74 

0,6 

0,19 

0,31 

0,09 

0,31 

0,2 ' ; 

18 18 18 18 

ev 

förkortad 
2,6 kontraktstid 

0,19 

0,31 0,31 I 

0,18 
' i I 
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investeringar Ute-miljöer mm 

* lndexhöjningar av hyran ej beräknade 

Gult = nya avtal 

Svar på frågor ärende 16, KF 2015-06-22 

0,35 0,35 0,35 

Vid kommunfullmäktige 2015-06-22 önskades svar på ett antal frågor. 
Nedan följer en sammanställning av svar på fra.rniårda frågeställningar. 

1. Sammanställning av i dagsläget kända kostnader 

Den förslagna omorganisationen kommer att medföra ökade lokalkostnader 
för skolan. Tabell 1 återger en samlad uppställning över de skollokaler där 
kostnadsförändringar uppstår om förslaget genomförs. 
Därvid framgår följande relativa hyreskostnadsökningar utifrån 2015 
basnivå: 
2016 + 4,6 mnkr 
2017 + 6,6 mnkr 
2018 + 3,7 mnkr 
2019 + 3,4 mnkr 
2020 + 3,4 mnkr 

De högre kostnaderna för 2016 och 2017 beror på att dubbla lokalhyror inte 
helt kan undvikas under omställningsperioden. 

Angivna kostnaderna för 2018-2020 har ej tagit i beräkning eventuellt 
tillkommande hyresökning enligt ingångna indexavtal. 

I sammanställningen enligt Tabell I beräknas att skolan erlägger full 
betalning för lokalerna i Vågmannen tom 20171231 oavsett tidpunkt för 
avflyttning till Inspektorn/Landgren. 

2. Koncernekonomisk konsekvensanalys 
Den förslagna satsningen innebär ett ställningstagande om prioritering av 
skolan i kommande budgetarbete. Ställt i relation till andra 
handlingsalternativ gällande skolans fortsatta utveckling är bedömningen att 
förslaget är mest ekonomiskt fördelaktigt och långsiktigt. 
Den viktigaste förväntade effekten av skolans omorganisation är att 
förändringarna verksamt bidrar till en bättre, effektivare och modernare 
skolverksamhet. Satsningarna på skolan förväntas stödja arbetet med ökad 

I "~"''"'"''""""" 
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måluppfyllelse men också stärka kommunens konkurrenskraft och ge ökad 
attraktion. 
Det samlade förslaget till lokalförändring ger en helt ny plattform för årskurs 
7-9, och innebär även att tidigare fattat beslut om ett samlat gymnasium 
inklusive Estetiska programmet kan genomföras. Kommunkoncernen 
påverkas särskilt av förändringen inom gymnasiet eftersom Estetiska 
programmet och Musik-och kulturskolan har sedan länge förhyrt lokaler av 
Härnösandshus inom fastigheten Vågmannen. Utflyttningen från 
Vågmannen kommer oavsett om den sker vid kontraktstiden upphörande 31 
juli 2020 eller tidigare att framtvinga ett förändrat bruk av lokalerna och 
därmed väsentliga investeringar för dess genomförande. 
Oavsett tidpunkt för avflyttning beräknas nu att skolan erlägger full 
betalning för lokalerna i Vågmannen tom 171231. Återstående hyreskostnad 
fram till kontraktets upphörande är 7 mnkr. Beroende på hur tids- och 
kostnadseffektiv en kommande ombyggnad av lokalerna blir kommer 
kommunens interna ekonomiska åtagande för Vågmannen att regleras i 
förhandling mellan Härnösandshus och kommunstyrelsen. Hämösandshus 
styrelse tog den 16 juni beslutet att uppdra åt VD att inleda en förstudie för 
konvertering av lokalerna till bostäder. Denna förstudie beräknas under 
hösten följas av projektering. Inflyttning av nya hyresgäster bör kunna ske 
inte senare än januari 2018. 

En viktig fråga för kommunen som helhet är vad som händer om föreslagen 
satsning på skolutveckling inte genomförs. Vilka alternativ finns då? 
Under punkt 11 framgår att byggkostnader för nya högstadieskolor om 
sammanlagt 8000 m2 schablonmässigt beräknats till 280 mnkr. I detta belopp 
är hänsyn ej taget till de infrastrukturåtgärder som dessa etableringar skulle 
kräva. Förslaget gällande Franzenskolan och Sjöbefäl omfattar effektiva 
utbildningslokaler på drygt 9600 m2, och med möjlighet till framtida 
expansion. Nybyggnation av högstadieskolor skulle ge kommunen en 
avsevärd kostnadsökning med mer än fördubblade kostnader per m2• 

Nybyggnation av högstadieskolor skulle heller inte lösa den problematik 
som finns med kostnader för långtidsförhyrda lokaler inom 
Inspektom/Landgren. Problematiken med utfasningen av Vågmannen skulle 
heller inte lösas vid nybyggandsalternativet. I december 2014 avforde en 
enig skolnämnd förslaget om nybyggnation då man bedömde det som 
orealistiskt. 
Skolnämnden har bedömt flera andra alternativ för lokalförändringar. 
Teoretisk finns många kombinationsmöjligheter. Man kan man 
sammanfattningsvis konstatera att ingen alternativ lösning där krav ställs på 
ändamålsenliga skollokaler undviker tillkommande kostnader. Det 
kostnadsberäknade förslag som nu föreligger har utgått från det 
skolnämnden bedömt som den ur pedagogiskt perspektiv mest fördelaktiga 
lösningen. 

I@{ l ~ I 
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Även om de föreslagna lokalförändringarna innebär ett ökat ekonomisk 
åtagande för kommunen förväntas de i ekonomisk avseende innebära en 
långsiktigt fördelaktig lösning, inte minst genom de arbetsekonomiska 
vinster som uppstår. Förutsättningar för flexibla lösningar vid kommande 
förändringar i elevunderlag ökar med detta förslag. 

Vid ökad finansiell tilldelning till kommunala skolverksamheten ska även 
skolor med annan utförare ges tillkommande resurser. Utifrån gällande 
fördelningsprincip kommer därför ökad ersättning utgå till friskolorna om 
liggande förslag genomförs. Beloppet för detta beräknas uppgå till ca 100 tkr 
per satsad miljon. 

Föreslaget avtal med Hemfosa utgör en paketlösning där det även ingår att 
kommunen förlänger hyresavtalen i fyra redan förhyrda fastigheter: 
Stadshuset, Johannes bergshuset och Solenskolan med 10 år, och 
Nämndshuset med 5 år. Bruttointäktsbeloppet för denna förlängning 
motsvarar 140 mnkr för fastighetsägaren. 

Att externa fastighetsägare nu är inriktade på att genomföra särskilda 
investeringar på 140-150 mnkr i sitt fastighetsbestånd i Härnösands kommun 
är en viktig framtidsfråga. För såväl näringsliv som allmänhet och omvärld 
är detta engagemang ett ställningstagande som sänder en stark signal om 
långsiktighet. 

3. Pedagogisk inriktning 
Skolförvaltningen har under de senaste åren arbetat målinriktat för en 
likvärdig utbildning och en ökad måluppfyllelse. I en likvärdig skola är alla 
med. Genom att organisera grundskolans senare årskurser, åk 7-9, i två 
enheter ser skolförvaltningen möjligheter för en utbildning av högre kvalitet. 
Kommunen rar två enheter som är tillgänglighetsanpassade, dvs. är 
anpassade för samtliga elever. Lokalutredningen har sett över lokalernas 
storlek och förutsättningar till anpassning och tagit särskild hänsyn till elever 
i behov av särskilt stöd. Med detta förslag kan vi också tillmötesgå det ofta 
framförda önskemålet om att fysiskt skilja på Landgrens 7-9 skola och 
gymnasiet. 

Ur ett likvärdighetsperspektiv möjliggör den nya skolorganisationen en 
bättre behovsstyming av resurser och planering. Att koncentrera resurserna 
till färre enheter ökar utrymmet för anpassningar av undervisningen och 
organisationen av utbildningen till olika behov hos barn och elever. 
Organisationen blir mer flexibel och har möjligheter till att skapa olika 
gruppkonstellationer utifrån elevers behov. 
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Nya enheter på nya platser skapar bättre förutsättningar för lyckosamma 
sammanslagningar. Det är psykologiskt lättare att flytta samman två 
skolkulturer på en ny arena istället för att flytta en kultur till en annan. 

Samlade enheter skapar bättre förutsättningar vid framtida rekrytering av 
behöriga lärare när heltidstjänster i högre grad kan erbjudas inom en och 
samma enhet. Det gagnar eleverna då vuxennärvaron på enheten stärks i och 
med att personal inte behöver förflytta sig mellan enheter utan befinner sig 
på skolan under hela skoldagen. Samlade stödfunktioner i form av 
exempelvis skolsköterska, kurator och fritidspedagog är också 
trygghetsskapande för elever. 

Ett långsiktigt ansvarstagande för skolorganisationen innebär att en 
förändring av de strukturella förutsättningarna blir en nödvändighet, inte 
bara ur ett ekonomiskt perspektiv. Det inbegriper också att åstadkomma 
bästa tänkbara förutsättningar för pedagogisk samordning. Den nya 
organisationen ska stödja ett arbetssätt som bygger på goda relationer mellan 
elever och personal, hög kvalitet på utbildningen samt stimulerande 
lärmiljöer. 

Stödfunktioner 

Fler elever 
Elever i behov 
av särskilt stöd 

Nystart 

Anpassade Rekrytering 
lokaler 

• J 

4. Tillkommande/oförutsedda kostnader 

Tillkommande kostnader 
V ad gäller grundskolan skulle tvingande inköp av nya inventarier kunna vara 
en kostnadspost av betydande omfattning. Skolförvaltningen bedömer dock 
att denna post kan hållas på en högst begränsad nivå och rymmas inom 
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skolans ordinarie budget. I och med att fyra enheter föreslås bli två finns en 
överkapacitet i befintlig utrustning varför man kan gallra ut och ändå låta 
befintligt material flyttas med, såväl möbler, läromedel som utrustning. 
Exempel på större inventarier man planera att flytta är; dragskåp, maskiner 
och utrustning för slöjd, gasolskåp etc. 

Kostnader för :flyttning av föremål bedöms av skolförvaltningen kunna ske 
inom skolans budgeterade medel. Detta förutsätter dock att hantering och 
transporter kan ske utifrån en planerad tidplan för att undvika störande 
påverkan på undervisningen och medarbetares arbetssituation. För flyttning 
av farligt avfall ( ex. kemikalier, tryckkärl) och tungt gods ( ex. svarv, 
kassaskåp, kopiatorer, piano) kommer externa aktörer anlitas. Detta gäller 
även vid viss komplettering av möbler och utrustning och förflyttning av 
konst, utsmyckning etc. 

För gymnasieskolan gäller att antagen investeringsbudget för 2016 (och plan 
för 2017) ger förutsättningar att genomföra de tänkta investeringarna 
avseende verkstads- och laborationsutrustning, restaurangköksutrustning 
samt möbler till ett elevcafä. 

Oförutsedda kostnader 
Kommande hyresnivå för Sjöbefalskolan är garanterat och överenskomna 
anpassningsåtgärder ska fullt ut genomföras av hyresvärden oavsett faktisk 
kostnad vid utförandet. Skulle kommunen ställa tillkommande krav på 
anpassningsåtgärder eller tillkommande lokalytor, kommer detta leda till 
förhandling om vad det skulle innebära i form av tillkommande kostnader. 

Gällande ombyggnationer och anpassningar inom Inspektorn är de 
överenskomna åtgärder som ska genomföras kostandsberäknade till 100 
mnkr. I detta belopp finns upptaget byggherrekostnader samt oförutsedda 
kostnader. 
100 mnkr är ett takbelopp. Om detta överskrids vid utförandet föranleder det 
förhandling med fastighetsägaren om hur det påverkar hyresnivån. Skulle 
kommunen utöver detta ställa tillkommande krav på anpassningsåtgärder 
kommer detta leda till förhandling om vad det skulle innebära i form av 
tillkommande kostnader. Kommunen kommer under hela projekteringen 
och genomförandet vara representerad i arbetet och ha full insyn i hur vägval 
vid arbetet görs för att kostnadsramen inte ska överskridas. 

För Franzenskolan finns en kostnadsberäkning gjort av TM-konsult som 
anger att överenskommen anpassning och tillbyggnationer kommer att kosta 
17,4 mnkr. Detta belopp är angivet exklusive byggherrekostnader och 
oförutsedda kostnader samt tidigare ej kostnadsberäknade 
ventilationsåtgärder. 

l ~ I 
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Angivna takbeloppet 30 mnkr kan bedömas i ljuset av detta. Precis som för 
de övriga objekten kommer hyresnivån att kunna påverkas om kommunen 
ställer tillkommande krav på ytor eller anpassningar. 

För att eliminera oförutsedda kostnader är det grundläggande att en aktuell 
gränsdragningslista gås igenom innan nytt avtal tecknas. Det ligger inte på 
Härnösands kommun att via ökade hyror betala kostnader som ackumulerats 
genom eftersatt underhåll. 

5. Tidplan 

Termin Händelse Anteckning 

Ht 2015 Verksamhetsplanering inför genomförande start aug 2015 
av ny organisation. 

Projektering Franzenskolan start aug 2015 

Projektering Sjöbefälsskolan start aug 2015 

Vidareprojektering Samlat gymnasium start aug 2015 

Projektering grundsärskola till start aug 2015 
Gerestaskolan 

Vt 2016 Byggnation Franzenskolan vt 2016 

Byggnation Sjöbefälsskolan vt 2016 

Byggnation Inspektorn; teknikhus, klart för 
restaurangkök inflyttning sep 

2016 

Byggnation Inspektorn; C-hus, A-hus klart för 
(Landgren) inflyttning dec 

2016 

Byggnation Inspektorn; restaurangkök (RL) maj-aug 2016, 
klart för 
inflyttning sep 
2016 

Byggnation/anpassning grundsärskola på apr-dec 2016 
Gerestaskolan 

Projektering förskola på Murbergsskolan vt 2016 
(Ängets fsk) 

Projektering förskola på Gerestaskolan vt 2016 

161{ I ~ I 
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(Gånsviks fsk) 

Projektering förskola på Gerestaskolan vt 2016 
(Svalans fsk) 

Ht 2016 Flytt åk 7-9 Mbg, Kiö till Franzenskolan jun-aug 2016 

Skolstart åk 7-9 Franzenskolan aug 2016 

Flytt till åk 7-9 La till Sjöbefälsskolan jun-aug 2016 

Skolstart åk 7-9 Sjöbefälsskolan aug2016 

Flytt av modul från Murbergsskolan till jun-aug 2016, 
Brännaskolan klar att tas i bruk 

hösten 2016 

Byggnation/anpassning förskola aug-nov 2016 
(Murbergsskolan) 

Byggnation/anpassning förskola/-or aug-nov 2016 
(Gerestaskolan) 

Flytt grundsärskolan till Gerestaskolan dec 2016 

Kvarstående avtal inom kv Ädelstenen 6 2016-12-31 
avslutas (Sjöbefäl hus M, N och P) 

Vt 2017 Samlat gymnasium klart jan 2017 

Inflyttning Ängets förskola jan 2017 

Inflyttning Gånsviks och Svalans förskola jan 2017 

Inflyttning grundsärskolan på Gerestaskolan ht 2016, senast 
jan 2017 

Under höstterminen 2015 projekteras byggnationer och anpassningar för 
Franzenskolan, Sjöbefälsskolan, Gerestaskolan (grundsärskolan). För det 
samlade gymnasiet är en projektering redan genomförd. Den behöver 
anpassas till Landgrenskolans byggnader istället för som tidigare tänkt, 
Inspektorns D-hus. Teknikhusets verkstäder samt restaurang- och 
livsmedelsprogrammets restaurangkök beräknas vara klara för inflyttning 
september 2016. Franzenskolan och Sjöbefälsskolan ska vara klara för 
inflyttning vid terminsstart augusti 2016. Dialog mellan Klövern och Miun 
har redan förts för att möjliggöra inflyttning enligt tidplan vid Sjöbefäl. 
Gerestaskolans anpassningar för grundsärskolan ska vara klara att succesivt 
tas i bruk under höstterminen 2016, dock senast terminsstart januari 2017. 
Då det gäller barn och elever i behov av särskilt stöd måste det finnas 
utrymme för flexibilitet. 
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Vårterminen 2016 genomrörs byggnationer och anpassningar på 
Franzenskolan, Sjöbefålsskolan samt teknikhus inom kv Inspektorn. Under 
maj-sep byggs restaurangkök som ska vara klart att tas i bruk under 
september månad. Parallellt under våren 2016 projekteras delar av 
Murbergsskolan, och Gerestaskolan för ombyggnation till förskolor. 

I augusti tas de nya enheterna för åk 7-9 i bruk. Grundsärskolans senare 
årskurser flyttar samtidigt till Sjöbefålsskolan. 

Årskurs 9 samt barn i behov av särskilt stöd löper störst risk att påverkas av 
förändringen. Skolförvaltningen kommer därför i arbetet att rikta särskild 
uppmärksamhet åt denna fråga. Erfarenheter visar från tidigare genomförda 
förändringar att utan hänsyn till dessa barngrupper löper de störst risk för 
negativ inverkan varför tidplanen utgår från detta hänsynstagande. 

6. Konsekvensbeskrivningar 

Murbergsskolan och Bondsjöhöjdens skola 
Skolförvaltningen har långa hyresavtal för både Murbergsskolan och 
Bondsjöhöjdens skola. De löper ut 2031-12-31. Elevantalet har ökat under de 
senaste åren och de är idag organiserade i åk F-3 (Bondsjöhöjdens skola) och 
åk 4-9 (Murbergsskolan). Om åk 7-9 lämnar Murbergsskolan behöver dessa 
skolors organisation ses över. På Bondsjöhöjdens skola går idag samtliga 
elever i åk F-3, boende inom Bondsjöhöjden, Övre Änget, Murbergsstaden, 
K.ronholmen/Torsvik, Bondsjöstaden, Hälletorp och Framnäs. Från och med 
årskurs 4 går dessa elever på Murbergsskolan. 

Förvaltningschef och nämndsordförande deltog vid extrainsatta skolråd i maj 
2015 för att diskutera förslag samt få föräldrars synpunkter på framtida 
organisation av de båda skolorna. Vid mötena diskuterades för- och 
nackdelar med att skolorna ska behålla nuvarande årskursindelning men utan 
åk 7-9 eller om båda enheterna vinner på att organiseras åk F-6. I september 
2015 är ett möte inplanerat med de båda skolornas personalgrupper. Alla 
synpunkter ska sammanställas och förslaget ska redovisas för både föräldra
och personalgrupper innan ett förslag till beslut läggs fram i slutet av 2015. 

7. Upptagningsområden - meritvärden och skolval 
Nedanstående diagram är hämtat ur Skolverkets databas SALSA. Den visar 
på skolornas faktiska meritvärde (blå stapel) samt ett modellberäknat värde 
(röd stapel) utifrån ett förväntat resultat. Den visar att Murbergsskolan är den 
enda enheten i kommunen som 2014 visade ett resultat över det förväntade 
värdet. Murbergsskolans faktiska resultat ligger över det förväntade 
resultatet medan Landgrenskolan och Gerestaskolan visar på en högre 
differens till skolornas nackdel. 
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FAK/M ODELL: 
Faktiskt och modellberiknat genornsnlttllgt merllvlrde I 
Hirn ösand kommun för 2013/2014. 

LandgrenskOlan Faktiskt 
Landgrenskolan Mcdellberåkrmt 

Muroergsslrola~ Fak1lsld 
Murbergsskolan Moelellberiiknal 

Geres'8.SkOlan åk 4.9 Faktiikt 
Geresiaskolan åk 4-9 M<Xleliileråknat 

RES I DUAL: 
Genomsnittligt merilvirde I Hirnösand kommun lisår 2013/2014. 
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Läsåret 2012/2013 visade två av fyra enheter ett positivt resultat i 
förhållande till det förväntade värdet. Det var Kiörningskolan och 
Murbergsskolan. 

Läsåret 2012/2013 

Källa: Skolverket (SALSA) 

F A KIM O D EL L: 
Faktiskt och modellberiknat genomsnittligt merilvirde I 
Hirnösand kommun för 2012/2013. 

Gereslaskolan Fak1:skl 
GerestaskOlan Mooellberåknal (RVER 

Murbergsskolar, Fakltskt 
Muroergsskolan ModelltJera,cr.at 
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RESIDUAL: 
Genomsnittligt meritvirde i Hirnösand kommun läsår 2012/2013. 
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Landgre11Sk01an ......... ·· ····-······ 
Murbergssl<Olan 

Läsåret 2011/2012 Visade alla fyra enheterna ett lägre resultat än det 
förväntade. Murbergsskolan var den enhet som låg närmast sitt forväntade 
resultat med en differens på endast ett poäng. 

Läsåret 2011/2012 

40 

Källa: Skolverket (SALSA) 

FAK/M ODELL: 
Faktiskt och modellberiknat genomsnittligt meritvirde i 
H,imösand kommun för 2011/2012. 
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Gerestaskolan Faktiskt 
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MurbergsskOla'l M!Xlellberåknat 

RESI DUAL: 
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Genomsnittligt meritvirde i Hlrnösand kommun lisår 2011/2012. 
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Skolvalet och den placering man sedan erhåller utgår från skollagen. 

nEn elev ska placeras vid den av kommunens sko/enheter där elevens 

värdnadshavare önskar att eleven ska gä. Om den önskade placeringen skulle 

medföra att en annan elevs berättigade krav p§ placering vid en sko/enhet nära 

hemmet §sidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan 

sko/enhet inom sin grundskola. 

Kommunen fär annars fräng§ elevens värdnadshavares önskemäl 
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1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svärigheter för kommunen, eller 

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet 

och studiero. 
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte 
annat beslutas." 

(Skollagen 10 kap. 30§) 

Vårdnadshavare har rätt att välja skola för sitt barn i hela kommunen, inte 
bara den kommundel eller stadsdel där eleven bor. 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavares önskemål när det 
gäller placering av en elev vid en viss skolenhet. Det är rektor som avgör hur 
många elever som f'ar plats vid varje skolenhet. Men vårdnadshavarens 
önskemål om placering vid en viss skolenhet får inte gå ut över ett annat 
barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet (närhetsprincipen). Det 
kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så 
närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet 
som ligger närmast hemmet. När antalet elever som vill gå på en skola är 
större än det antal platser skolan erbjuder, måste kommunen därför bedöma 
vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. 

Förslaget till nya skolenheter för åk 7-9 är strategiskt placerade inom tätorten 
och tillgängligheten till kollektivtrafik är god, oavsett_ skola. 

8. Nödplan vid oförutsedda händelser 
Om oförutsett hinder uppstår av exempelvis brist på hantverkare eller annan 
forsening, används lokaler med gällande kontraktstider. (Nuvarande 
hyreskontrakt löper längre än planen för omorganisationen). 
Ett annat alternativ kan vara att säga upp avtal för villkorsändring, t.ex. att 
ändra avtalslängd och/eller uppsägningstid. I övrigt är det viktigt att 
tidplanen omvärderas och justeras i enlighet med principer som beskrivits 
under punkt 5 gällande framförallt barn i årskurs 9 och barn i behov av 
särskilt stöd. 

9. Häggdånger byskola 
Skolförvaltningen har inte haft något uppdrag att se över konsekvenser för 
Häggdånger byskola. Lokalutredningen har belyst konsekvenser för direkt 
berörda skolenheter. Med anledning av nuvarande kostnadsökningar och 
skolpengens utformning fick förvaltningschefen den 19 juni i uppdrag av 
skolnämnden att utreda frågan om anpassad skolpeng för mindre 
skolenheter. 

Justerandes sign 

j~ l~ I L I 

Sida 
22(29) 



Härnösands 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2015-08-10 

Kommunfullmäktige 

Justerandes sign 

10. Konsekvenser för samlat gymnasium 
Ett samlat gymnasium blir verklighet genom att gymnasiets och 
gymnasiesärskolans samtliga program samlas inom samma lokalitet när 
Landgrenskolans åk 7-9 flyttar ut. Musik- och kulturskolan får nya 
anpassade lokaler i anslutning till gymnasiets estetiskas program. Då 
projektering och rumsprogram redan utförts för den tidigare tänkta 
placeringen behöver rumsprogrammet anpassas till Landgrenskolans 
byggnader. 

Ytterligare konsekvenser för det samlade gymnasiet: 

• Nya och anpassade verkstäder och laborationsmiljöer för gymnasie
skolans praktiska program. Att flytta in verksamheten i Landgrenskolans 
teknikhus innebär mindre omfattande ny- och ombyggnation än den 
tidigare tänkta anpassningen inom Inspektorns D-hus. 

• Mindre omfattande anpassningar av lokaler för musik- och kulturskolan i 
A-huset (Landgren) jämfört med Inspektorns D-hus. 

• Gemensam cafeteria för gymnasiets samtliga elever. 

• Toppmodernt kök och restaurang för Restaurang och 
livsmedelsprogrammet i direkt anslutning till befintlig elevmatsal. 
Samordningsvinster är möjliga. 

• Centralt belägen expedition för såväl det samlade gymnasiet som för 
musik- och kulturskolan. 

• Nya tillgänglighetsanpassade lokaler för gymnasiesärskolan. 

• Stor sal med mobil gradäng för uppträdanden i Landgrenskolans 
nuvarande aula. 

11. Konsekvensbeskrivning nybyggnation 
Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 beslutades bland 
annat "att med presenterat underlag som utgångspunkt gå vidare och utreda 
en organisation med 2 eller 3 sko/enheter för åk 7-9 i Härnösands kommun 
som inte innebär nybyggnation". 

I konsultrapporten "Lokalutredning av grundskolan åk 7-9 Härnösands 
kommun", ( dec 2014 ), presenterades dock förutom befintliga tillgängliga, 
byggnader två alternativ för nybyggnation. Ett alternativ beläget på 
fastlandet och ett alternativ för Hämön. 

För fastlandets del visar det sig vara svårt att hitta lämplig tomt för 
ändamålet (5 000 kvm). Den tomt som bedöms vara möjlig och inom rimligt 
avstånd för elever boende på fastlandet, är trång och insprängd i ett område 
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av äldre villabebyggelse. Den ligger sydväst om Parkadens tomt, vid 
korsningarna Parkgatan-Framnäsvägen-Arnellsbacken. En 
detaljplaneändring krävs och eventuell rivning och inlösen av fastigheter 
samt nya trafiklösningar kan bli aktuella för att rymma en ny skolbyggnad. 
Tomten rymmer inte en idrottshall, utan närmaste hall är Franzenhallen. 
Enligt konsultrapporten bedöms en nybyggnation kosta ca 150 mnkr. 

För Härnöns del utpekades tomten Kv Seminariet (Gånsviksvägen
Kastellgatan) vara lämplig för ny skolbyggnad (3 000 kvm). Tomten har ett 
geografiskt bra läge med en detaljplan som medger stor byggrätt. Enligt 
konsultrapporten bedöms en nybyggnation kosta ca 120 mnkr. 

12. Kostnadskalkyler 
För Franzenskolan finns en kostnadsberäkning gjort av extern konsult som 
anger att överenskommen anpassning och tillbyggnationer kommer att kosta 
17,4 mnkr. Detta belopp är angivet exklusive byggherrekostnader och 
oförutsett samt ventilationsåtgärder. Angivna takbeloppet om 30 mnkr ska 
bedömas i ljuset av detta. Vid framtagandet av den samlade kalkylen har 
man gått igenom fastigheterna och tagit fram en generell kostnadsberäkning 
baserat på beskrivna behov i relation till dagens utformning. Denna princip 
gäller för såväl Inspektorn som Sjöbefäl och Franzenskolan. 

Precis som poängterats tidigare kommer hyresnivån att kunna påverkas om 
kommunen ställer tillkommande krav på ytor eller anpassningar. 

13. Totala årshyreskostnader för grundskolorna inom tätorten 
Totalredovisning av totala hyreskostnader för grundskolorna inom tätorten 
för 2015 och 2017. 

Kostnad 2015: 35,9 mnkr 

Kostnad 2017: 38,4 mnkr 

Beräkningen avser: Murbergsskolan, Franzenskolan, Gerestaskolan, 
Landgren, Sjöbefäl, Bondsjöskolan, Kiöming, Solen och Brännaskolan och 
förutsätter det scenario som framgår av Tabell I ovan. 

Besluts underlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-08-04 § 167 
Kommunledningskontorets rev. tjänsteskrivelse, 2015-07-06 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2015-06-22 § 148 
Rev. bilaga 4 - Framtida organisation till två åk 7-9 i Härnösands kommun 
Rev. bilaga 7 - Genomförda informationsinsatser våren 2015 

I Utdragsbos"""'"" 
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Rev. bilaga 3 - Hyres:filrslag Hemfosa Norrlandshus Fastigheter AB 
Version 2 Bilaga 2 - Hyresförslag Klövern AB 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2013-12-16 § 199 
Tjänsteskrivelse -Konsekvenser av organisation till två åk 7-9 enheter i 
Härnösands kommun 
Skolnämndens protokollsutdrag, 2015-05-28 § 7 
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§ 129 Dnr 2018-000247 714 

Översyn förskolan - behovet av förskolor och 
förskoleplatser 

Skolnämndens beslut 

 Skolnämnden beslutar 

att ändra beslutet om att inrätta förskola i Murbergsskolans lokaler 

att ändra beslutet att flytta Ängets förskola till Murberget  

att behålla Gånsviks förskola med kortare kontraktstid 

att jourförskolan Villan blir en permanent förskola, samt 

att överlämna informationen till kommunfullmäktige. 
     

Bakgrund 

Skolförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av ett nuläge och 
framtida behov av förskolelokaler för att kunna erbjuda plats till alla barn 
inom lagstadgade fyra månader. 

Denna genomlysning av verksamheten är av vikt med anledning av att de 
beslut som fattades som en del i den framtida skolorganisationen ännu ej 
kunnat verkställas. 

2015-05-28 beslutade skolnämnden som en del i den framtida 
skolorganisationen med två högstadieskolor  

att Gånsviks förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Svalans förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Ängets förskola flyttas till Murbergsskolan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-10 om de ekonomiska 
förutsättningar som är kopplade till dessa förändringar.  

Redan 2016-02-24 ändrade skolnämnden beslutet att flytta Svalans förskola 
till Gerestaskolan då det konstaterades att båda förskolorna inte skulle 
rymmas i lokalerna då det blev en oväntad ökning av barnantal (SKN 2015-
103-714). 
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Övriga faktorer som har påverkat efter att detta beslut togs är mottagandet av 
antalet asylsökande vars barn erbjöds plats i förskola, mindre barngrupper 
enligt stadsbidrag, önskemål om plats utifrån geografiskt område och 
kontraktstiden för hyresavtal. 

Nuläge 
Idag har vi 917 platser. 2018-10-15 hade de kommunala förskolorna 868 
placeringar vilket innebär att 50 platser totalt fanns kvar att erbjuda vid det 
datumet, varav 6 platser i ytterområdena där det inte finns några barn i kö. 
Dessa platser fylls kontinuerligt på där det finns tomma platser utifrån 
garantidatum. 
Behovet är 1 012 platser om alla som står i kö tackar ja.  Av dessa platser har 
18 barn i dag placering i fristående förskolor vilket innebär att vi behöver 
994 platser för att uppfylla kögarantin. Det saknas då 77 platser.  

Geresta förskola kommer, enligt beslut om att inrätta förskola i Gerestas 
lokaler, att öppna i januari och 35 erbjudande om plats har gått ut i dagsläget. 

Om de kommunala medlen för mindre barngrupper tas bort medför det att 
det blir ytterligare 21 platser, men på några av dessa förskolor finns ingen kö 
till förskola (Stigsjö och Hälledal).  

Statsbidragen medför att förskolorna blir mindre flexibla då de angett hur 
många barn de kan ta emot och att de kan bli återbetalningsskyldiga om de 
inte följer detta. Statistik visar på att vi i dag har en hög personaltäthet på 
våra förskolor och att barngruppernas storlek minskat i enlighet med 
Skolverkets riktlinjer. 

Om statsbidragen och kommunala bidraget försvinner och man återgår till 
tidigare lösningar på förskolorna innebär det att befintliga förskolor kan ta 
emot 67 antal platser men att den höga kvalité som vi har på förskolorna 
troligen försämras. 

 
Övriga förslag om barnunderlaget minskar: 

 Pedagogisk omsorg inkluderas i den befintliga verksamheten vilket 
medför en bättre arbetsmiljösituation för dem. Vi har i dagsläget 18 
platser hos dagbarnvårdare. 

 Möjlighet att avyttra Orrens, Svalans och Kullens förskolor och satsa 
på de större enheterna där det är möjligt att ha barnantal för att klara 
bemanning med öppning och stängning. Större förskolor har mer 
flexibilitet utifrån ekonomisk bärighet, tillräckligt antal personal för 
att klara schemaläggning med öppningar och stängningar.      
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Beslutsunderlag 

Skolförvaltningens tjänsteskrivelse översyn av förskolor, diarienummer 
2018-000247.      

______ 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
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 
Eva Claesson 
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Översyn förskolor 

Förslag till beslut 
Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta 

att ändra beslutet om att inrätta förskola i Murbergsskolans lokaler. 

att ändra beslutet att flytta Ängets förskola till Murberget.  

att behålla Gånsviks förskola med kortare kontraktstid. 

att jourförskolan Villan blir en permanent förskola. 

att överlämna informationen till KF 

 
Beskrivning av ärendet 
Skolförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av ett nuläge och 
framtida behov av förskolelokaler för att kunna erbjuda plats till alla barn 
inom lagstadgade fyra månader. 

Denna genomlysning av verksamheten är av vikt med anledning av att de 
beslut som fattades som en del i den framtida skolorganisationen ännu ej 
kunnat  verkställas. 

2015-05-28 beslutar skolnämnden som en del i den framtida 
skolorganisationen med två högstadieskolor  

att Gånsviks förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Svalans förskola flyttas till Gerestaskolan 

att Ängets förskola flyttas till Murbergsskolan 

Kommunfullmäktige beslutar 2015-08-10 om de ekonomiska förutsättningar 
som är kopplade till dessa förändringar.  

Redan 2016-02-24 ändrar skolnämnden beslutet att flytta Svalans förskola 
till Gerestaskolan då det konstaterades att båda förskolorna inte skulle 
rymmas i lokalerna då det blev en oväntad ökning av barnantal. (SKN 2015-
103-714) 
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Faktorer som påverkat efter beslutet 
Asyl 
Hösten 2015 tog Härnösands kommun emot många nyanlända asylsökande 
och kommunen erbjöd plats i förskola till alla asylsökande mellan 1-5 år. 
Åren därefter har kommunen fortsatt att placera asylsökande barn och i 
dagsläget, hösten 2018, är 52 asylsökande barn inskrivna vid kommunens 
förskolor. Av dessa 52 barn är 20 stycken i åldrarna 1-3 år. Därutöver finns 
12 asylsökande barn som köar för plats i förskolan. Av dessa är 5 barn i 
åldrarna 1-3 år. 
 
Mindre barngrupper 
 
Förordning (SFS 2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper 
utfärdades 2015-06-17 där Skolverket fick uppdraget att ta fram riktlinjer för 
mindre barngrupper samt att ansvara för ansökningar och beslut gällande  
statsbidrag för mindre barngrupper. Efter en sammantagen bedömning av 
studier och forskning tog Skolverket fram nya riktlinjer för barngrupper i 
förskolan då man sett att stora barngrupper skapar problem främst för de 
yngsta barnen. Statsbidragen skulle kunna sökas för att skapa bättre 
förutsättningar att genomföra förändringen. Statsbidraget bestämdes till 30 
tkr per minskad plats. Det riktmärke som angavs i februari 2016 är 6-12 
barn/grupp för 1-3 åringar och 9-15 barn/grupp för 4-5 åringar. Härnösands 
kommun har som målsättning att nå det övre riktvärdet i respektive 
åldersgrupp. 
 
Inför läsåret 2016/17 var det sex av våra förskolor som beviljades statsbidrag 
till ett belopp av 3,7 milj kr. Kommunfullmäktige beslutade efter äskande 
från skolförvaltningen att utöka budgeten med 5 milj kr för att även de 
förskolor som inte fått statsbidrag skulle få möjlighet att skapa mindre 
barngrupper på sina förskolor.  
 
De mindre barngrupperna har upplevts som en positiv pedagogisk förändring 
bland både personal och vårdnadshavare vilket uppföljningar och enkäter 
visar.  Som en konsekvens av genomförandet av mindre barngrupper 
minskades antalet platser på befintliga förskolor. Det har medfört att vi fått 
fler barn i kö och behov av utökning av antal lokaler som inte bara har att 
göra med fler barn. 
 
Alla förskolor har i dagsläget gjort en plan för det fortsatta arbetet för att 
minska barngrupperna och samtliga förskolor sökte statsbidrag inför läsåret 
2018/19 och alla utom 7 fick bidrag till ett sammanlagt belopp av 7,8 milj kr. 
Några av de förskolor som fått statsbidrag har kunnat använda lokalerna på 
ett annat sätt för att ta in mer personal och kunna dela på befintliga grupper. 
De förskolor som inte haft dessa möjligheter i lokalerna har istället tagit in 
färre barn. Totalt har antalet platser på förskolorna minskat med 46.  

Skolnämnden har för budgetåret 2018 fattat beslut om 3,7 milj kr i 
kommunala medel för mindre barngrupper för de förskolor som sökt 
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statsbidrag men ej blivit beviljade. En fristående förskola och sju 
kommunala förskolor har tagit del av dessa medel. De kommunala 
förskolorna har minskat antalet platser på sina förskolor med ytterligare 17 
platser. 

Sammantaget har antalet förskoleplatser minskat med 63 i våra befintliga 
förskolor med anledning av bidraget för mindre barngrupper sen 2016. 

 
 
 
Kommunala förskolornas kapacitet med och utan bidrag 
Kommunala 
enheter 

Enhet Med bidrag Utan bidrag Antal 
placerade 
barn 

15 okt 2018 

Härnön Brännan 77 77 75 

 Grönbacken 66 72 66 

 Svalan 21 24 16 

 Tjädern 80  80 66 

 Gånsvik 60 61 58 

Fastlandet Bondsjö 54 54 54 

 Kullen  18 21 18 

 Murberget 62 72 61 

 Änget 64 68 64 

 Sörgården 58 66 51 

 Tullporten  58 68 52 

 Solstrålen 66 72 67 

 Orren 22 24 22 

 Villan tillf. 25 25 18 

Landsbygd Älandsbro 77 82 77 

 Häggdånger 25 25 22 

 Hälledal 32 37 31 

 Stigsjö 34 34 34 

Dagbarnvårdare Ped, omsorg 18 18 16 

 Sa: 917 980 868 
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Prognos antal barn 0-5 år i Härnösand,  
perioden 2018-2037 (SCB 2018) 

Fristående enheters kapacitet 
Fristående 
enheter 

Enhet Antal placerade barn 

15 okt 2018 

 Borggården 26 

 Lilla förskolan 21 

 Tuvan 24 

 Regnbågen 23 

 Marinans fsk 67 

 Förskolan Solsidan 31 

 Föräldrakoop. Eko-Fröet 21 

 Parkens fsk 69 

 Rönnbackens fsk 15 

 Vårö fsk 16 

 Lilla kantarellens barngrupp 6 

  Lilla Nässlands barngrupp 6 

 Sa 325 

 
Med beviljade statsbidrag och kommunala medel för mindre barngrupper 
finns i dagsläget 1242 förskoleplatser, kommunala och fristående förskolor, 
varav 25 platser i dagsläget är på en tillfällig förskola, Villan. 

 

Statistik  
 
All planering utgår från SCB:s prognoser samt kommunens folkbokförda  
1-5-åringar eftersom det är den åldersgrupp som har rätt till förskola.  
 
I befolkningsprognosen för perioden 2018-2037 (SCB 2018) för 
åldersgruppen 0-5 år är antal barn ganska statiskt för en lång tid framåt med 
en liten prognosticerad ökning på 34 barn fram till 2022 för att därefter gå 
ner till samma nivå som idag. 
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En stor utmaning är att beräkna efterfrågan/behov av förskoleplatser för de 
barn som är födda under första och delvis även andra kvartalet och bokförs 
som 0-åringar.  De har rätt till en plats när de fyller 1 år vilket innebär att det 
blir en topp varje vår när vi har en del av 0-åringarna som är i behov av plats 
samtidigt som vi har alla 5-åringar som ska börja förskoleklassen kvar i 
förskolan. Detta innebär att det under en period blir fler än prognosen visar, 
vilket också förklarar behovet av att öppna tillfälliga förskolor då 
statsbidraget för mindre barngrupper begränsar möjligheten att skriva in fler 
barn på befintliga förskolor.  För att beräkna behovet av förskoleplatser 
behövs en mer detaljerad bild över när folkbokförda 0-åringarna är födda. 

 
Behov av platser utifrån geografiskt område 
För att uppfylla lagkravet om erbjudande av förskoleplats inom fyra månader 
ska plats erbjudas inom kommunen. Det finns således inget krav på att ta 
hänsyn till exempelvis avstånd mellan hem och förskola. Kommunen har 
dock försökt att möta upp önskemål i den utsträckning som varit möjligt. 

Totalt 63 barn som idag har en plats på förskola, varav 18 från fristående 
förskolor, har valt att stå kvar i kö till sitt förstahandsval och vill byta till 
önskad kommunal förskola när lediga platser finns.  

121 barn helt utan placering finns i kö fram till och med april månad 2019.  

  
Om vi skulle erbjuda alla barn som står kvar i kö deras förstahandsval samt 
placera in de 121 barn som står i kö på den förskola de önskar skulle 

Antal barn 0-5 år folkbokförda i Härnösand 180823 
Ålder Antal Varav folkbokförda 

Härnön 
Varav folkbokförda 

Fastlandet, 
centralort 

Varav folkbokförda 
utanför centralorten 

Varav 
inskrivna i fsk 

0 år 172 67 72 33 0 

1 år 245 80 107 58 109 

2 år 252 98 92 62 156 

3 år 270 102 105 63 183 

4 år 245 95 112 38 178 

5 år 256 101 97 58 183 

 
1440 543 585 312 809 

      1-5 år Utfall              Prognos 
   

 
1268 1261 
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fördelningen bli enligt ovanstående diagram vilket ger en schematisk bild av 
var trycket på önskade platser är störst vilket kan vara en parameter för den 
framåtsyftande planeringen. Denna kartläggning ligger också till grund för 
att föreslå att Villan som idag är en jourförskola på fastlandet beslutas bli en 
permanent förskola. 

Hyresavtal Kontrakt 
 
HyresavtaIen fanns som en viktig del i det beslut som skolnämnden tog 2015 
angående Gånsviks och Ängets förskolor då kontrakttiden vid detta tillfälle 
var på väg att löpa ut. Eftersom detta beslut ännu inte verkställts löser vi kön 
med årsvisa förlängningar av Gånsviks och Ängets förskolor vilket medför 
att inga åtgärder genomförs i lokalerna. 

Upps.tid Avtal  
t o m 

Förskolor Förlängning Uppsägning 
senast 

Anteckning 

12 mån 2020-07-
31 

Orrens fsk 60 mån   Avtalet uppsagt. 
Avflyttning 2020-07-
31. 

9 mån 2016-12-
31 

Hälledals fsk 36 mån     

9 mån 2016-12-
31 

Ängets fsk 36 mån   Uppsagt avtal. 
Synkroniseras med 
inflytt på Mbg. 

9 mån 2031-12-
31 

Bondsjö fsk 36 mån     

9 mån 2021-12-
31 

Murbergets fsk 36 mån     

9 mån 2026-12-
31 

Tullportens fsk 36 mån     

9 mån 2031-12-
31 

Brännans fsk 36 mån     

9 mån 2026-12-
31 

Grönbackens fsk 36 mån     

9 mån 2016-12-
31 

Gånsviks fsk 36 mån   Uppsagt avtal. 
Synkroniseras med 
inflytt på Ge. 

9 mån 2025-12-
31 

Solstrålens fsk 36 mån     

9 mån 2026-12-
31 

Stigsjö(Brunne) fsk  36 mån     

9 mån 2031-12-
31 

Tjäderns Fsk 36 mån     

9 mån 2014-12-
31 

Svalans fsk 36 mån     

Finns ej   Kullens förskola     Bostadsrätt som 
kommunen äger. 

    Häggdånger förskola       

  
2035-12-
31 

Älandsbro 
fsk(Kvarnen)       

9 mån 2026-12-
31 

Sörgårdens Fsk 
huvudavt.+tilläggsavt. 

36 mån   

  
9 mån  2014-06-

30 
Villan Orren 12 - 
Jourförskola 

12 mån september 
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En inriktning i det fortsatta arbetet är att inte ha för små förskolor då det är 
svårt både utifrån ekonomisk bärighet och arbetsmiljö för personalen.   
 
De lokaler som är möjliga att utifrån kontraktstid avsluta är Änget, Gånsvik, 
Orren, Svalan, Villan och Hälledal.   
 
Beslut om anpassning av lokaler inom Murbergsskolans fastighet. 
har visat sig vara kostnadskrävande. En fortsatt process och att slutföra 
renovering av Murbergsskolan innebär en hyresökning med närmare 1 milj 
kr/år. Detta ryms inte inom beslutad ram, en utökning med 300 tkr/år.  

 
 
Nuläge 
Idag har vi 917 platser. 2018-10-15 hade de kommunala förskolorna 868 
placeringar vilket innebär att 50 platser totalt fanns kvar att erbjuda vid det 
datumet, varav 6 platser i ytterområdena där det inte finns några barn i kö. 
Dessa platser fylls kontinuerligt på där det finns tomma platser utifrån 
garantidatum. 
Behovet är 1012 platser om alla som står i kö tackar ja.  Av dessa platser har 
18 barn idag placering i fristående förskolor vilket innebär att vi behöver 994 
platser för att uppfylla kögarantin. Det saknas då 77 platser.  

Geresta förskola kommer, enligt beslut om att inrätta förskola i Gerestas 
lokaler, att öppna i januari och 35 erbjudande om plats har gått ut i dagsläget. 

Om de kommunala medlen för mindre barngrupper tas bort medför det att 
det blir ytterligare 21 platser, men på några av dessa förskolor finns ingen kö 
till förskola (Stigsjö och Hälledal).  

Statsbidragen medför att förskolorna blir mindre flexibla då de angett hur 
många barn de kan ta emot och att de kan bli återbetalningsskyldiga om de 
inte följer detta. Statistik visar på att vi idag har en hög personaltäthet på 
våra förskolor och att barngruppernas storlek minskat i enlighet med 
Skolverkets riktlinjer. 

Om statsbidragen och kommunala bidraget försvinner och man återgår till 
tidigare lösningar på förskolorna innebär det att befintliga förskolor kan ta 
emot 67 antal platser men att den höga kvalité som vi har på förskolorna 
troligen försämras. 
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Övriga förslag om barnunderlaget minskar: 

 Pedagogisk omsorg inkluderas i den befintliga verksamheten vilket 
medför en bättre arbetsmiljösituation för dem. Vi har i dagsläget 18 
platser hos dagbarnvårdare. 

 Möjlighet att avyttra Orrens, Svalans och Kullens förskolor och satsa 
på de större enheterna där det är möjligt att ha barnantal för att klara 
bemanning med öppning och stängning. Större förskolor har mer 
flexibilitet utifrån ekonomisk bärighet, tillräckligt antal personal för 
att klara schemaläggning med öppningar och stängningar.  

 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Wigren                                                      Eva Claesson 
Förvaltningschef                                                    Verksamhetschef 



Från: Anna Bostedt 
Skickat: den 21 december 2018 15:20 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: VB: Information från riksdagens talman om extra val 
Bifogade filer: Brev från talmannen till SKL 19 december.pdf 
 
 
 

Från: Sofia Pettersson  

Skickat: den 19 december 2018 16:24 
Till: Anna Bostedt 

Ämne: Fwd: Information från riksdagens talman om extra val 

 
Fk 
 
Hämta Outlook för iOS 
 

---------- Forwarded message ---------- 
From: "Jovic Vesna" <vesna.jovic@skl.se> 
Date: Wed, Dec 19, 2018 at 3:36 PM +0100 
Subject: Information från riksdagens talman om extra val 

Hej! 
  
Riksdagens talman Andreas Norlén har i en skrivelse (se bilagt) till SKL:s ordförande Lena Micko 
informerat om pågående regeringsbildningsprocess och om ett möjligt scenario med extra val under 
våren 2019. Talmannen ser gärna att SKL förmedlar vidare informationen  till alla kommuner – därav 
detta mejl till dig och övriga kommundirektörer i Sverige.     
  
Jag tar också tillfället i akt att önska en God Jul och Gott Nytt År! 
  
Vesna Jovic 
VD 
______________________________ 
  
Sveriges Kommuner och Landsting  
Hornsgatan 20 
118 82 Stockholm 
+46 8 452 78 02 
www.skl.se 
  
  

https://aka.ms/o0ukef
mailto:vesna.jovic@skl.se
x-apple-data-detectors://0/0
x-apple-data-detectors://0/0
http://www.skl.se/


Stockholm den 19 december 2018 

Ordförande Lena Micko (S) 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Inom ramen för den pågående regeringsbildningsprocessen vill jag nu 
etablera kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting. Som talman och 
medborgare är det naturligtvis min förhoppning att en lösning av 
regeringsfrågan kan nås genom konstruktiva samtal mellan partiledarna. 
Om så inte sker bedömer jag dock att det nu kommit till en punkt då 
ansvariga aktörer bör förbereda sig på möjligheten att ett extra val kan 
komma att hållas under våren. 

Talmannen 

SVERIGES RIKSDAG 10012 Stockholm • Telefon 08-786 40 00 • www.riksdagen.se 

SVERIGES 
RIKSDAG 

Dnr 1169-2018/19 
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Kommunfullmäktige för kännedom 

Granskning av delegationer 
Nämndbeslut utgår från reglementet och beslut som fattas på 
delegation fastställs i delegationsordning. Granskningen syftar till att 
undersöka och bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen. Resultat 
från granskningen sammanfattas i bilagd rapport. 

Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen behöver förbättras. I 
granskningen lämnas rekommendationer om att se över utformning av 
beslutsunderlag och införa rutiner för vidaredelegation, revideringar 
och intern kontroll. 

Emotser nämndens yttrande avseende genomförd granskning före den 
31 januari 2019. 

På uppdrag av de förtroe d valda revisorerna 

M~ 
gria . 

~!~ 
o-Anders Oberg 
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SE-87 1 80 Härnösand 
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Bankgiro 
5576-5218 

Organisationsnr 
212000-2403 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E-post 
kommun@harnosand.se 

-00-=f 



Deloitte. 

Grundläggande 
granskning 

2018 

Socialnämnden 
Revisionsrapport 2018- 12- 13 



Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas resultatet av granskning av delegationer. Granskningen syftar till att undersöka och 
bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen. 

Bedömning 

Nämndens delegationsordning är i huvudsak anpassad till organisationen och de behov av beslut som finns enligt 
lagstiftningen. Rutiner för registrering och anmälan av delegationsbeslut finns och hanteras i nämnden vid varje 
sammanträde. Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen behöver förbättras. I granskningen lämnas 
rekommendationer om att se över utformning av beslutsunderlag och införa rutiner för vidaredelegation, revideringa r 
och intern kontroll. 

Rekommendationer 

>" Nämnden behöver införa rutin för kontinuerlig revidering av delegationsordningen och förtydliga rätten till 
vidaredelegation och rutiner för anmälan. 

>" överväg en enhetlig utformning av förteckningar från verksamheterna med möjlighet till spårbarhet av ärenden i 
ärendehanteringssystemet. 

>" Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens årliga internkontroll för att säkerställa rutinerna. 
>" Rutin för registrering och anmälan av beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens reglemente och 

vidaredelegation från förvaltningschefen saknas i dagsläget och bör införas vid förvaltningen. 

Bedömningen grundas enligt följande 

O Erfordrar väsentliga förbättringar 

0 Erfordrar förbättringar 

0 Tillfredsställande mindre iakttagelser 

O Till fredsstä llande 

© 2018 Deloitte AB Granskningsprojekt revisionsplan 2018 2 



Delegationsbeslut 

Granskning 

Bakgrund 
KL 6 kap §§ 37-40 

Nämnd beslut/ 
verkstä llig hetsbeslut 

Beslut på delegation 

Personalfrågor 

© 2018 Deloitte AB 

Resultat 

Nämnd får uppdra till utskott, ledamot/ersättare eller enskild anställd att 
besluta på nämnds vägnar i visst ärende eller grupper av ärenden med 
undantag för ärenden om mål, inriktning omfattning eller kvalitet. 
Nämndbeslut utgår från uppdrag och ansvar i nämndreglementet. Nämnd 
beslutar själv vad som ska delegeras inom ram för lagstiftningen. 

Genom delegation flyttas nämnds beslutanderätt till delegaten och besluten 
kan överklagas. Verkställighetsbeslut fattas av anställd i det löpande arbetet 
som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar och kan inte 
överklagas (KL 10 kap § 2). 

Beslut som fattas på delegation har fastställts i nämndens delegationsordning. 
Beslutanderätten kan vidaredelegeras till annan anställd (KL 7 kap §§ 5-6). 
Delegationsordningen är anpassad till organisationen och de behov av beslut 
som finns utifrån lagstiftningen. I inledningen föreskrivs vad som menas med 
delegationsbeslut och den nivå på vilken beslut fattas samt ersättare. Rätten 
till vidaredelegering framgår inte. Förklaringar kring verkställighetsbeslut 
lämnas. Delegationsordningen är strukturerad utifrån lagrum och 
verksamhets-/ beslutsområden. Enhetschef (motsvarande) svarar för att 
medarbetare informeras och introduceras i delegationsbestämmelserna. 
Anmälan av delegationsbeslut görs enligt delegationslista till nämnden varje 
månad. Närmare rutin för anmälan framgår inte i delegationsordningen. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 
Delegationsordning utifrån kommunstyrelsens reglemente inom 
socialförvaltningen finns upprättad. Beslutsärenden rapporteras muntligt till 
förvaltningschef i dagsläget. 

GransknlngsproJekt revisionsplan 2018 3 



Delegationsbesl ut 

Granskning 

Registrering 

Anmälan 

Protokoll 

Övriga ärenden 

© 2018 Deloitte AB 

Resultat 

Former för delegationsbeslut bör motsvara beslut som fattas i nämnd. 
Nämnden har omfattande verksamhet i myndighetsutövning. Registrering av 
ärenden sker i ärendehanteringssystem enligt anvisningar. Handlingarna 
innehåller ärendemening, beslutsinnehåll, tidpunkt och vem som fattat 
beslutet samt vem beslutet är riktat till enligt förteckningar. Underla~ till 
delegationsbeslut i nämnd har olika utformning för verksamhetsomradena. För 
ekonomi- och vuxenenheten, famiyerätten, mottagnings- utredningsgruppen 
redovisas ärendetyp, beslutsinnehall och antal. Biståndsenheten lämnar helt 
utdrag från ärendehanteringssystemet. Blankettmall används vid anmälan 
fullmaktsärenden i domstol. 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämndsekreterare 
inför sammanträde varje månad. Besluten finns numrerade och sorterade per 
verksamhetsområde i pärm i låst utrymme vid förvaltningen. 

Delegationsbeslut redovisas i egen punkt vid nämndsammanträde med 
hänvisning till förteckningar. Ledamöterna har informerats om att pärm med 
delegationsbesluten finns tillgänglig och tår samtliga delegationsbeslut till sin 
iPad inför varje sammanträde. 

Protokollen sänds för registrering till centrala diariet. 

Delegation för brådskande ärenden, beslut om inköp, omfördelning inom 
budget, utse beslutsattestanter etc regleras i delegationsordningen. Bland 
övriga ärenden återfinns ärenden som kan vara verkställighet. Någon rutin för 
regelbundna överväganden vid revidering har inte uttryckts. 

Granskningsprojekt revisionsplan 2018 4 



Delegationsbeslut 

Granskning 

Våra kommentarer 

© 2018 Deloitte AB 

Resultat 

Nämndens delegationsordning är i huvudsak anpassad till organisationen och 
de behov av beslut som finns enligt lagstiftningen. 

Det finns utrymme till förtydliganden och främst när det gäller upplysningar 
om rätten till vidaredelegation och rutiner för anmälan. Förklaringar och 
överväganden kring verkställighet behöver anpassas till nämndens uppdrag i 
enlighet med reglementet. Vi föreslår följande förbättringar: 

).,, Nämnden behöver införa rutin för kontinuerlig revidering av delegations
ordningen och förtydliga rätten till vidaredelegation och rutiner för anmälan. 

).,, Överväg en enhetlig utformning av förteckningar från verksamheterna med 
möjligheten till spårbarhet av ärenden i ärendehanteringssystemet. 

).,, Uppföljning av delegationsbeslut kan med fördel ingå i nämndens årliga 
internkontroll för att säkerställa rutinerna. 

).,, Rutin för registrering och anmälan av beslut som fattas med stöd av 
kommunstyrelsens reglemente och vidaredelegation från förvaltningschefen 
saknas i dagsläget och bör införas vid förvaltningen. Beslut med stöd av 
vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef. 

GransknlngsproJekt revlslonsplan 2018 5 
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Kommunfullmäktige för kännedom 

Nämndbeslut utgår från reglementet och beslut som fattas på 
delegation fastställs i delegationsordning. Granskningen syftar till att 
undersöka och bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen. Resultat 
från granskningen sammanfattas i bilagd rapport. 

Vi har bedömt att förutsättningarna behöver väsentligt förbättras. 
Delegationsordning behöver gås igenom och revideras utifrån vad som 
avses med nämndbeslut i enlighet med reglementet. Av delegations
ordning bör framgå ersättare vid delegats frånvaro/förfall. Regler för 
registrering behöver gås igenom så att besluten redovisas i förteckning 
som överensstämmer med formkrav för nämndbeslut. Rutinen för 
anmälan behöver ses över och justeras utifrån syftet med anmälan och 
nämndens behov av information om vad som händer i verksamheten 
och för att kunna kontrollera att beslut fattas i överensstämmelse med 
gällande bestämmelser och nämndens intentioner. 

Emotser nämndens yttrande avseende genomförd granskning före den 
31 januari 2019. 
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Sammanfattning 

I denna rapport sammanfattas resultatet av granskning av delegationer. Granskningen syftar till att undersöka och 
bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen. 

Bedömning och rekommendationer 

Nämndens delegationsordning är utformad efter verksamhetens behov av beslut enligt lagstiftningen. Innehåll, 
struktur och hanteringen av delegationsärenden i nämnd bör gås igenom utifrån uppdraget och för att säkerställa 
efterlevnaden. Vi bedömer att förutsättningar för måluppfyllelsen erfordrar väsentliga förbättringar. 

Delegationsordning behöver gås igenom och revideras utifrån vad som avses med nämndbeslut i enlighet med 
reglementet. Av delegationsordning bör framgå ersättare vid delegats frånvaro/förfall. Delegationsordningen kan med 
fördel göras mer lättillgänglig genom att renodla funktions-/verksamhetsområde. Regler för registrering behöver gås 
igenom så att besluten redovisas i förteckning som överensstämmer med formkrav för nämndbeslut. Rutinen för 
anmälan behöver ses över och justeras utifrån syftet med anmälan och nämndens behov av information om vad som 
händer i verksamheten och för att kunna kontrollera att beslut fattas i överensstämmelse med gällande 
bestämmelser och nämndens intentioner. 

Förvaltningen bör upprätta en separat förteckning över beslut som fattas med stöd av kommunstyrelsens reglemente. 
Rutin för registrering och anmälan av besluten behöver upprättas. Beslut med stöd av vidaredelegation ska anmälas 
till förvaltningschef. 

Bedömningen grundas enligt följande 

O Erfordrar väsentliga förbättringar 

0 Erfordrar förbättringar 

O Tillfredsställande mindre iakttagelser 

O Tillfredsställande 
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Delegationsbeslut 

I 

Granskning 

Bakgrund 
KL 6 kap §§ 37-40 

Nämnd beslut/ 
verkställighetsbeslut 

Beslut på delegation 
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Resultat 

Nämnd får uppdra till utskott, ledamot/ersättare eller enskild anställd att 
besluta på nämnds vägnar i visst ärende eller grupper av ärenden med 
undantag för ärenden om mål, inriktning omfattning eller kvalitet. 
Nämndbeslut utgår från uppdrag och ansvar i nämndreglementet. Nämnd 
beslutar själv vad som ska delegeras inom ram för lagstiftningen. 

Genom delegation flyttas nämnds beslutanderätt till delegaten och besluten 
kan överklagas. Verkställighetsbeslut fattas av anställd i det löpande arbetet 
som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar och kan inte 
överklagas (KL 10 kap § 2) . 

Beslut som fattas på delegation har fastställts i nämndens delegationsordning. 
Beslutanderätten kan vidaredelegeras till annan anställd (KL 7 kap §§ 5-6) . 
Delegationsordningen bör vara anpassad till organisationen och de behov av 
beslut som finns utifrån lagstiftningen. I inledningen föreskrivs innebörder 
kring delegering, begränsningar och vidaredelegering. Beslut som enligt lag 
fattas av rektor kan inte delegeras och återredovisas därmed inte i nämnden 
(verkställighet). Det kan röra sig om att sätta betyg eller beslut om 
ordningsregler. Delegationsordningen är strukturerad utifrån en allmän del, 
tillsyn, ekonomi, personal, arbetsmiljö, huvudmän och ansvarsfördelning, 
kvalitet och inflytande, trygghet och studiero, åtgärder mot kränkande 
behandling och skolplikt och rätt till utbildning samt per verksamhetsområde. 
Personalfrågor hör inte till nämndens uppdrag annat än beslut enligt 
skollagstiftning en. 

Anmälan av delegationsbeslut görs på särskild blankett till centraldiariet 
månadsvis. Närmare rutin för anmälan framgår inte i delegationsordningen. 
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Resultat 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal i kommunen. 
Regler om delegation inom skolförvaltningen utifrån kommunstyrelsens 
reglemente innefattas i nämndens delegationsordning. 

Former för delegationsbeslut bör motsvara beslut som fattas i nämnd. 
Registrering av ärenden görs löpande på blankett för delegationsbeslut i 
centraldiariet och knyts till respektive sammanträde efter beslut i nämnden. I 
blanketten hänvisas till punkt i delegationsordning, ärende, beslutsinnehåll, 
tidpunkt och vem som fattat beslutet. Bevakningslista om skolplikt på 
individnivå och elevfrånvaro på skol/klassnivå ingår i underlagen. 
Frånvarorapportering är inte delegationsbeslut enligt delegationsordningen. 
Det förekommer hänvisning till punkter i delegationsordningen som inte finns. 
Förklaringar lämnas om att en äldre version av delegationsordning använts. 

Alla beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämndsekreterare 
inför sammanträde varje månad. Besluten sorteras per sammanträde via 
centraldiariet. Underlag för redovisade delegationsbeslut vid nämndens 
aprilsammanträde saknas i centraldiariet. 

Delegationsbeslut redovisas i egen punkt vid nämndsammanträde med en 
förklarande beskrivning av innehållet utan tydlig hänvisning till underlag. 
Protokollen sänds för registrering till centraldiariet. 

Delegationen innefattar rätten att fatta brådskande beslut. Förvaltningschefs 
beslut om attestantförteckning anmäls i nämnd. Delegationsordning gås 
igenom vid ett nämndsammanträde i början av året enligt uppgifter. 
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Granskning 

Våra kommentarer 
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Resultat 

Vår granskning av delegationsordning och samtliga nämndprotokoll 2018 visar 
på brister kring innehåll och struktur, anmälan/registrering och utformning av 
underlag för beslut. Anmälningarna omfattar ett fåtal ärenden och områden 
trots omfattningen av beslut i delegationsordning. Det förekommer att 
hänvisning görs till äldre version av delegationsordning i anmälan. Risker för 
sammanblandning av ärenden för nämndbeslut och ren verkställighet finns 
enligt vår uppfattning. 

Delegationsordning behöver gås igenom och revideras utifrån vad som avses 
med nämndbeslut i enlighet med reglementet. Av delegationsordning bör 
framgå ersättare vid delegats frånvaro/förfall. Delegationsordningen kan med 
fördel göras mer lättillgänglig genom att renodla funktions-/verksamhets
område. Regler för registrering behöver gås igenom så att besluten redovisas i 
förteckning som överensstämmer med formkrav för nämndbeslut. Rutinen för 
anmälan behöver ses över och justeras utifrån syftet med anmälan och 
nämndens behov av information om vad som händer i verksamheten och för 
att kunna kontrollera att beslut fattas i överensstämmelse med gällande 
bestämmelser och nämndens intentioner. 

Förvaltningen bör upprätta separat förteckning över beslut som fattas med 
stöd av kommunstyrelsens reglemente. Rutin för registrering och anmälan av 
besluten behöver upprättas. Beslut med stöd av vidaredelegation ska anmälas 
till förvaltningschef. 

Innehåll och struktur i delegationsordning samt hanteringen av delegations
ärenden bör gås igenom och justeras för att säkerställa efterlevnaden. 
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Granskning av handläggningsrutiner enligt Sol 
En granskning av handläggningsrutiner enligt socialtjänstlagens 
bestämmelser har genomförts med syltet att följa upp och bedöma 
individ- och familjeomsorgens arbete för barn och unga i riskzonen. 
Resultat från granskningen sammanfattas i bilagd rapport. 

Vi har bedömt att förutsättningarna för styrningen kan förbättras. 
Verksamhetsmässiga egenkontroller för att säkerställa kvaliteten 
behöver införas. Avrapportering i nämnd bör innefatta tyd liga analyser 
kring utvecklingen och vidtagna åtgärder för att komma tillrätta med 
befarat ekonomiskt underskott. Det finns utrymme för utveckling för 
att bättre svara mot barnkonventionens krav på myndigheten utifrån 
barnperspektivet. 

Vi emotser nämndens yttrande avseende genomförd granskning före 
den 25 februari 2019. 
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Sammanfattning 

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och 
unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med 
barn som far illa är socialtjänsten skyldig att samverka med 
bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Om 
barnets vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar ska 
samhället ge det skydd och stöd som barnet behöver. 
Socialtjänsten är den myndighet som genomför utredningar 
och har kontakt med barn och familjer. 

Artikel 2 i FN :s barnkonvention anger att rättigheterna i 
barnkonventionen ska ti llförsäkras varje barn inom statens 
rättskipningsområde. Därför gäller rättigheterna i FN :s 
barnkonvention alla barn som finns inom landets gränser, 
det vill säga även besökare, asylsökande, barn till migrerade 
arbetare och personer som håller sig undan verkställighet av 
ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som 
befinner sig i Sverige utan att ha nödvändiga tillstånd för att 
vistas i landet. 

En av de största verksamheterna inom individ- och 
familjeomsorgen är stödet till barn och ungdom. Vård till 
både unga och vuxna kan ges dels på frivillig väg genom 
bist ånd enligt socialtjänstlagen men även i vissa fall med 
tvång. En av de mest ingripande och kostsamma åtgärderna 
är placering på institution. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands 
kommun har Deloitte granskat om det finns förutsättningar 
för socialnämnden att bedriva verksamhet med god kvalitet 
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inom myndighetsutövning för barn och unga i enlighet med 
barnkonventionen, gällande lagstiftning och fullmäktiges 
mål. 

Syftet med granskningen har varit att följa upp och bedöma 
individ- och familjeomsorgens arbete för barn och unga i 
riskzonen. 

I ! I i l. t t 

I den här granskningen har revisionskriterierna 
huvudsakligen utgjorts av socialtjänstförordningen och 
socialtjänstlagens regler, särsklit Sol 1 kap 2 §, 3 kap 5 §, 6 
kap 6 § och 11 kap 10 §. 

·ti I VISIC nstrå JOr 

Vi bedömer att individ- och familjeomsorgens arbete för 
barn och unga i riskzonen kan förbättras. 
Verksamhetsmässiga egenkontroller för att säkerställa 
kvaliteten behöver införas. Tydliga analyser till nämnden bör 
utvecklas kring utvecklingen och vidtagna åtgärder för att 
komma tillrätta med befarat ekonomiskt underskott. Det 
finns utrymme för utveckling för att bättre svara mot 
barnkonventionens krav på myndigheten utifrån 
barnperspektivet. 

~ on 1~n I 1 1onf 

Våra rekommendationer framgår under avsn itt 3. 
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1. Inledning 

Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och 
unga växer upp under trygga förhållanden. I arbetet med 
barn som far illa är socialtjänsten skyldig att samverka med 
bland annat hälso- och sjukvården, skolan och polisen. Om 
barnets vårdnadshavare inte kan ta sitt ansvar ska 
samhället ge det skydd och stöd som barnet behöver. 
Socialtjänsten är den myndighet som genomför utredningar 
och har kontakt med barn och familjer. 

Artikel 2 i FN :s barnkonvention anger att rättigheterna i 
barnkonventionen ska tillförsäkras varje barn inom statens 
rättskipningsområde. 

En av de största verksamheterna inom individ- och 
familjeomsorgen (IFO) är stödet till barn och ungdom. Vård 
till både unga och vuxna kan ges dels på frivillig väg genom 
bistånd enligt socialtjänstlagen men även i vissa fall med 
tvång en ligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) eller Lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall LVM (1988:870). En av de mest ingripande och 
kostsamma åtgärderna är placering på institution. Under de 
senaste åren har fler uppmärksammade fall påtalat brister i 
kommunernas hantering av barn som far illa . Detta har i de 
enski lda fallen fått oerhört stora konsekvenser. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands 
kommun har Deloitte granskat om det finns förutsättningar 
för socialnämnden att bedriva verksamhet med god kvalitet 
inom myndighetsutövning för barn och unga i en lighet med 

barnkonventionen, gällande lagstiftning och fullmäktiges 
mål. 

yt o h ev1s1onsfrc'I gor 
Syftet med granskningen har varit att att följa upp och 
bedöma individ- och familjeomsorgens arbete för barn och 
unga i riskzonen. 

Granskningen har avgränsats t ill att omfattat följande 
revisionsfrågor: 

Finns det tillförlitliga och säkra system och rutiner 
som gör det möjligt att följa upp 
verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat? 
Fö ljs resultat i verksamheten upp och rapporteras de 
till berörda beslutsfattare på ett tillfredsställande 
sätt? 
Finns det en styrning och struktur för samverkan 
mellan huvudmännen? 
Vilka r iktlinjer finns inom barn- och ungdomsvården? 
Vilka rutiner finns i samband med anmälningar? 
Vilka samverkansrutiner finns med andra 
myndigheter, kommunens förvaltningar och enheter 
inom socialförvaltningen? 
Vilka rutiner finns för asylsökande barn? 
Finns ett reg ister över pågående ärenden samt vilka 
rutiner finns för att avsluta ett ärende? 
Hur säkerställs att ansvaret för ärendet övergår i 
samband med att ärendet överlämnas för 
verkställighet? 
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På vilket sätt finns barnkonventionens intentioner 
med i kommunens rutiner? 
Är verksamheten ändamålsenlig och tillgänglig 
utifrån barnens och ungdomarnas behov? 
Finns det förutsättningar för att leda och styra 
verksamheten? 
Vilken återrapportering görs i nämnd? 
"cirkulationspärm" vid sammanträden och om det är 
tillfredsställande? 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar 
underlag för revisionens analyser och bedömningar. 

I denna granskning har revisionskriterierna huvudsakligen 
utgjorts av Socialtjänstförordningen och Socialtjänstlagen 1 
kap 2 §, 3 kap 5 §, 11 kap 10 § samt interna styrdokument 
och fullmäktigebeslut. 

Granskningen har genomförts med följande metod : 

... , .~ - .-.. .... - ..... --.-. ,. .. ' . 

Frågor har upprättats och kompletterande 
upplysningar i intervjuer och relevant dokumentation 
hämtas in . 
Ett urval av akter har granskats för att säkerställa 
den sociala dokumentationen. 
Sammanfattande iakttagelser, analyser och 
bedömningar utifrån revisionsfrågor har 
sammanställts. 

Granskningsresultaten utgör delmängd inför revisorernas 
årliga ansvarsprövning för berörd nämnd. 

Intervjuer har skett med Indvid- och fami ljeomsorgschef, 
Enhetschef för Barn och familj samt handläggare inom 
mottagning-, utredning- och insatsgrupperna. Intervju har 
även skett med polisenmyndighetens kommunpo lis som 
ingår i samverkansgruppen. 

Socialchefen för socialförvaltningen har erbjudits flera 
tillfällen för intervju men har inte haft möjligheten att 
medverka, trots bokade och även bekräftade möten. 
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2. Granskningsresultat 

I 

Socialnämndens uppgift är att erbjuda enskilda och familjer 
stöd i sin livsföring. De ska även verka för en god vård och 
omsorg för äldre och funktionshindrade samt bedriva 
verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett 
självständigt och aktivt liv i gemenskap med andra. 

Socialförvaltningens verksamheter är uppdelade inom 
följande verksamhetsområden; Individ- och familjeomsorg 
(IFO), Särskilt boende, Hälso- och sjukvård, Hemtjänst och 
Omsorg Funktionshinder. 

Individ- och familjeomsorgen består av tre enheter; 
Ekonomi och vuxen, Resurs samt Barn och familj. Utöver 
dessa enheter finns alkoholhandläggare, 
verksamhetsutvecklare, utredare inom asyl och flykting 
samt familjerådgivning. 

I vår utredning har framkommit att det finns en upplevelse 
av att IFO "försvinner" i jämförelse med den stora 
verksamheten inom Äldreomsorgen. Det framförs att IFOs 
frågor blir svåra re att prioritera på centra l nivå. 

Inom IFO finns behov av ytterligare administrativt stöd. 
Chefer får idag hantera många olika saker, både stort och 
smått . Exempelvis frågor kring att beställa varor och 
tjänster, kontera och hantera fakturor mm. 

IFO har en person i receptionen som arbetar med att 
hantera den första kontakten vid besök och svara r på frågor. 

Denna tjänst flyttades över från administrativa enheten 
inom förvaltningen i samband med samlokaliseringen av BoF 
och Ek/vux i nya lokaler. Vår bedömning är att detta är en 
bra strategi då många frågor kan lösas där vilket minskar 
belastningen på handläggarna. 

J kol.id 1 n j :1mforebe m( d ctndröt kommune 
Vid jämförelse med andra liknande kommuner framgår att 
Härnösands kommun ligger något lägre i kostnader per 
invånare i förhål lande till jämförande kommuner på 
övergripande nivå. Det finns avvikelser inom olika områden. 

Några nyckeltal presenteras nedan: 

Kostnad barn och ungdomsvård. kr/ lnv (Vlrde): 

" °" 
1000 

1100 

' 000 

• lOI~ 
ZOU, 

• 2011 

Tabellen ovan v isar Koladas beräkningar av bruttokostnad 
minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner 
och landsting för barn och ungdomsvård, dividerat med 
antal invånare i kommunen den 31/12. Nyckeltalet avser 
vård och stöd som socialtjänsten ger till barn och ungdomar 
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0-20 år i form av vård på hem för vård eller boende (HVB), 
familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och övriga 
öppna insatser. Kostnader för den utredningsverksamhet 
som ligger till grund för insatserna redovisas inom 
respektive delverksamhet. Avser samtlig regi . Källa: Koladas 
beräkningar som grundar sig på SCB:s Räkenskapssamman
drag. 

Av tabellen ovan framgår att kostnaden för barn och 
ungdomsvården i Härnösands kommun uppgår till i 
genomsnitt 1 752 kr per invånare. Detta nyckeltal är lägre 
jämfört med andra liknade kommuner i Sverige som i snitt 
ligger på 2 038 kr per invånare. 

Kostnad HVB•hem barn och unga, kr/ lnv {Värde}: 

... 
100 ... 
, .. 
•oo 

)00 

200 

,oo 

Kostnad familjehernsvard barn och unga, krlinv (Värde): 

l()O 

100 

,00 

""' 
lOO 

, .. 
,oo 

• 2015 

20t6 

• 1011 

• lO\S 

2016 

• 2011 

Däremot avseende kostnader för HVB-hem är bilden en 
annan. För 2017 uppgår kronor per invånare i genomsnitt till 
855 kr i Härnösands kommun och 735 kr för jämförbara 
kommuner i Sverige. Medan kostnader för familjehem är 
lägre än i jämförbara kommuner, 566 kr per invånare 
jämfört med 822 kr för jämförbara kommuner. 

2 .3 . System och rutiner för verksamhetsmässiga 
ch t. mom1ska resultat 

Löpande uppföljningar av verksamhetsmässiga och 
ekonomiska resultat, inklusive prognos för helåret, sker 
månatligen till nämnden. Vi har särskilt studerat de senaste 
protokollen till nämnden och per oktober framgår följande: 

• Vid senaste sammanträdet framgår att Individ- och 
familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 7,1 
MSEK som främst beror på högre kostnader inom 
verksamheten Familjehem för barn och ungdom som 
har ett underskott på 5,8 MSEK. Kostnaderna för 
externa HVB-placeringar för barn och ungdom är 
höga och verksamheten redovisare ett ackumulerat 
underskott på 0,7 MSEK. Den egna verksamheten 
för Ensamkommande barn och unga redovisar också 
ett underskott på 0, 7 MSEK. Man avrapporterar även 
vo lymökningar inom verksamheterna månatligen 
som en egen punkt på dagordningen som muntlig 
information. Denna information uppges även delges 
kommunstyrelsen. 

Vi anser att, i en situation där nämnden aviserar stora 
underskott, det är av största vikt att avrapporteringar till 
nämnden innehåller tydl iga analyser kri ng effekter av ökade 
volymer och utveckling samt vilka åtgärder som vidtagits. Vi 
har inte haft möjligheten att utreda orsakerna t ill den 
begränsade informationen som delgetts nämnden då 
Socialchefen för socialförvaltningen inte haft möjlighet att 
medverka i denna granskning. 
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Verksamheten inom IFO försöker följa upp verksamheterna, 
trots bristande styrning från ledningen avseende hur det ska 
rapporteras till nämnden. Man har stöd av två ekonomer 
som är kopplade till socialförva ltningens verksamhet. Varje 
månad sker en budgetuppföljning till nämnd innehållande 
resultatuppföljning per verksamhet. Terti alvis redovisar 
enhetscheferna för ekonomin och antal placeringar i detalj. 
Däremot saknas en månatlig systematisk uppföljning av 
t.ex. familjehem som drivs av externa konsulentföretag. 

Ett familjehem kan delas in i interna och externa, det vi ll 
säga interna är sådan som IFO själva rekryterar, utbildar 
och handleder. Externa är så kallade konsulentstödda, d v s 
som rekryteras och arvoderas av ett externt företag. 
Placering kan ske en ligt Sol och LVU. 

Vi rekommenderar att när kostnaderna ökar för 
Familjehemsplacerade barn och ungdomar bör dessa särskilt 
följas upp månatligen, via volymer kopplat till fakturor som 
är avstämda mot avtal. Det finns uppgifter om att kostnader 
ibland inte överensstämmer med avtal - "handläggarna 
fattar beslut och administrationen betalar". Man upplever att 
det saknas resurser för att följa upp avvikelserna på 
individnivå. Konsu lentstödda familjehemsplaceringar kostar 
mer än i egen regi. 

Externa placeringar är kostnadsdrivande, särskilt barn och 
unga som placeras på HVB-hem där en dygnskostnad kan 
variera mellan 3 500 kr och upp till 8 000 kr. Dessa ärenden 
ska övervägas var 6:e månad. Nämnden informeras om 
samtliga överväganden som tagits. Målet är att denna typ av 
insatser ska ske under begränsade tider. 

I dagsläget uppgår Härnösands kommun externa och interna 
placeringar i HVB- och familjehem till ca 60 placeringar. 

Utifrån det ekonomiska läget ska handläggande 
socialsekreterare föredra planerade förslag på placeringar i 
Barn och familjs ledningsgrupp innan ärendet går till 
socialnänmnden. 

Utredningsgruppens förslag till placeringar har hitintills 
bedömts nödvändiga och accepterats av ledningsgruppen. 

Insatsgruppen ansvarar för att söka efter nya familjehem 
och kontaktfamiljer. 

I dagsläget har två familjehemssekreterare i uppdrag att 
rekrytera fami ljehem. När de länsgemensamma HVB
hemmen inte matchar behovet eller om hemmen är fulla 
måste extern upphandling ske. Insatsgruppen saknar 
upphandl ingsstöd vid externa HVB-hems placeringar. Varje 
handläggare får utveckla egen kompetens att förhandla med 
utförarna själva. Det medför svårigheter då det krävs 
förhandling om placeringar med höga dygnskostnader. Det 
krävs kunskaper i både förhandlingsteknik och ekonomi att 
räkna på t.ex. utförarens behov av personalstyrkor 
dagtid/ nattetid som är anpassat för ind ividen. 

~ V 1 ~ -; 1 1 , ys t~n 

Individ och familjeomsorgen använder ProCapita som 
verksamhetssystem och systemet bygger på metodstödet 
Barnens behov i Centrum (BBiC) som innehar ett 
dokumentationsstöd som är relevant. 

Procap ita stöder dock inte en ändamålsenligt 
verksamhetsuppföljningen. För att lösa detta behov har IFO 
systemförvaltare som tar fram verksamhetsstatistik som 
utgår från olika variabler som t.ex. beviljade insatser, 
placeringar, förändringar mm. Systemförvaltarna ger även 
handläggarstöd och har också byggt upp rutinbeskrivningar 
för hur man arbetar och dokumenterar i Procapita. 
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Med stöd av systemföraltarna och ekonomerna tar man fram 
verksamhetsuppföljningar. 

Dagligen inkommer ca 10 ärenden det ska registreras av 
handläggarna i Procapita. 

När omfattningen av ärenden är så pass hög krävs det att 
verksamhetessystemet underlättar för handläggarna. Så är 
inte fallet idag. Upphandling av nytt verksamhetssystem 
pågår. Nedan framgår några synpunkter från handläggare: 

• Första "bladet" i Procapita är något som inte behövs 
enligt BBiC. 

• Viktigt att allt dokumenteras men systemet måste 
kunna hjälpa till mer! 

• Se över koderna i Procapita, allt ska finnas i 
systemet. 

• Man är tvungen att registrera orsakskoder, men 
handläggarna förstår inte vad det syftar till. 

• Orsakskoden "Barn som far illa" används till de flesta 
orsakerna och upplevs vara för "grov" då orsaken 
kan vara allt från anmälan om frånvaro i skolan till 
grov misshandel. 

• Det upplevs ta onödigt lång tid att lägga upp ett nytt 
ärende med många knapptryckningar och samma 
information läggs upp flera gånger, exempelvis 
handläggarens namn och datum ska upprepande 
skrivas in i flera fält på flera sidor. 

• r 
Uppföljning av verksamheten sker varje månad till 
nämnden, dels genom budgetuppföljning innehållande 
resultatuppföljning per verksamhet. Tertialvis redovisar 
enhetscheferna för ekonomin och antal placeringar i detalj. 

Dels kontinuerligt var tredje månad med 
verksamhetsstatistik samt genom en allmän redovisning av 

respektive verksamhet. Därutöver får IFO-chefen uppdrag 
som ska återredovisas, som t.ex. försöket att starta upp en 
kommungemensam enhet för familjehem. 

I samband med vår granskning har vi ställt frågan om IFO 
utför någon form av kollegial uppföljning och utvärdering. 
Detta förekommer inte över huvudtaget inom någon av 
verksamheterna. En del har framfört det som ett 
utvecklingsområden men det har ännu inte införts. 

Den utveckling som skett de senaste åren är mer fokus på 
barnperspektivet. Riktlinjer enligt barnperspektivet togs 
fram för många år sedan. I takt med lagstiftarens 
förändringar har detta beaktats i verksamheten, exemplevis 
lagändringen om minst fyra enskilda samtal per år med 
placerade barn. Detta är även mätabart. 

• Handläggarna tänker alltid på att alltid fråga om att 
träffa barnet ensamt, vilket är en förändring jämfört 
med tidigare. 

• Personalen lyfter dock fram att det behövs 
kompetensutveckling i sättet att prata med barn. 

• De saknar en tydlig metodik och frågerutin när man 
intervjuar barn. Man får söka själva efter den 
kunskapen, särski lt om man är relativt ny på jobbet. 

• Målet är att bedöma om anmälan är allvarlig och om 
man ska inleda utredning enligt Lag om vård av 
unga (LVU). 

Det ska enligt lag även utföras uppföljning av 
kontaktfamiljer. Avseende den uppföljningen uppges att det 
är ett utvecklingsområde. Handläggarna prioriterar 
placeringar istället. Risken kan bli att man missar målet med 
insatsen. Lagen säger att uppföljning ska ske var 6:e månad 
och det finns enligt uppgift ind ivider som man inte hinner 
med att följa upp. 

09 



Viljan att mäta och jämföra via nyckeltal kan vara ett uttryck 
för en ambition att jämföra sig med andra. Men det kanske 
är viktigare att jämföra med sig själv över tid än med andra. 
En viktig del i en organisations utveckling är att lära sig av 
varandra och ta lärdom av uppföljningar inom den egna 
verksamheten. 

Vi konstaterar att det inte sker några egenkontroller eller 
annan uppföljning av handläggarnas individärenden. 

Genomförandeplaner ses endast över i samband med 
omprövning (nytt beslut) och övervägande (enligt Sol och 
LVU). Handläggarna överväger löpande om hemplacering 
som måste motiveras. När barnen är tonåringar är de med 
och får ha åsikter om insatsen och man tar hänsyn till vad 
de vill vid överväganden. 

Vi har granskat akter för att stämma av om ovanstående 
stämmer och kommit fram till att i en av fyra akter saknades 
genomförandeplaner. 

I 

Organiserad samverkan sker inom ordinarie verksamhet i 
Närvaroteamet och i projektform i SkolFam och är enligt 
IFOs egna bedömning ett bra samarbete. Socialnämndens 
presidium och Skolnämndens presidium träffas två gånger 
per termin och följer upp samverkan där oftast även IFO
chefen och enhetschefen för Barn och familj deltar. Man 
uppger att det finns utarbetade rutiner på handläggarnivå. 

Samverkan med skolan sker. 

Samverkan med Region Västernorrland (regionen) bedöms 
svårare. Det finns en länsgemensam överenskommelse som 
handlar om bl.a. primärvård, barnpsykiatri o.s.v. Samverkan 
kan ske på många nivåer och de har svårt att ha överblick 
om effektivare samverkan. 

I grunden ska regionen arbeta utifrån Samordnad Individuell 
Plan, s k SIP. Som avser att ha en grundstruktur i 
samverkan kring enskilda. Enligt uppgift finns det 
fortfarande utvecklingspotential gentemot regionen. 

Handläggarna anser att det är svårt att hitta stabila 
samarbetsformer och det är ofta avgörande om man har rätt 
ingång (personberoende) eller inte. 

Handläggarna pratar mycket med personalen på skolor, 
familjehem, HVB- och SiS-hem (Statens Institutionsstyrelse 
för sluten tvångsvård av unga). 

Det finns en samverkansgrupp (Skola, Polis och Socialtjänst) 
som ledningsgruppen på Barn och familj träffar ca 1 
gång/månad. 

Man satsar också på samverkan mellan skola och 
socialtjänst, Skolfam. Skolfam är en arbetsmetod riktad mot 
placerade barn och sker i projektform tillsammans med 
skola och socialtjänst. Projektgruppen består av ett team 
med barnsocialsekreterare, fam iljehemssekreterare, 
psykolog och skolpersonal som upprättar en plan om vad 
som ska göras. De träffas en gång i månaden samt 
varannan vecka inklusive barnen som barnteamet har. Detta 
upplevs vara en lyckosam satsning! 

Samverkansgruppen mellan socialtjänst, skolan och 
polismyndigheten fungerar också bra. Enhetschefen för Barn 
och familj är sammankallande för gruppen som enligt uppgift 
från polisen har goda förutsättningar att lyckas under 
närmsta året. Principerna med täta möten och en väg in är 
grundläggande för gruppen att lyckas fånga upp ungdomar 
på glid. 

Handläggarna anser dock att mycket idag bygger på att man 
har en direktkontakt in hos polisen. 
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Det är värdefullt för insatsgruppen och utredarna att det 
finns en samverkansgrupp med polisen. Fältarbetarna har 
mer samarbete med polisen löpande. Vår bedömning är att 
samverkan skulle underlätta om fältarbetarna och polisen 
delade lokaler. Vi hämtar vår uppfattning från en 
forskningsstudie avseende samlokalisering vid samverkan 
mellan polis, åklagare och socialtjänst. Studien visar att 
samlokaliseringens upphörande gav en försämrad 
samordning av tider för genomgång av nya ärenden mm 
samt en försämrad kontinuitet i arbetet. "Den enskilde 
polisens uppgift är att utreda skuldfrågan och förhindra 
fortsatt kriminalitet. Detta medan en socialsekreterare skall 
tillämpa de åtgärder som förefaller vara bäst för den unge 
lagöverträdaren. Dessa olikheter ställer särskilda krav vid 
samverkan dem emellan och färgar ofrånkomligen den 
betydelse de tillmäter samlokaliseringen."1 

Internt har man husmöten samt interna samverkansträffar 
mellan grupperna och enheterna. Detta underlät tar 
samverkan med vuxenenheten . Det är lättare att gå till 
någon på vuxenenheten när de sitter samlade i samma hus. 

I J '"1 r 1 

Socialsekreterarna ska arbeta främst utifrån den gällande 
lagstiftningen och har litteratur kring denna. Därtill har varje 
socialsekreterare tillgång till föreskrifter, handböcker, 
metodstöd i BBIC, rutin för SIP, rutiner för barn som utsätts 
för våld i samverkan med barnahus Västernorrland mm. 
Utöver dessa finns även riktlinjer kring barnperspektivet och 
rutiner för fördelning av ärenden. 

Samverkan kring barnpsykiatrin är ett viktigt samarbete för 
kommunen. Det finns många barn som behöver hjälp. Det är 
ett problem med att få rätt ingång, kanske kan enskilda 

1 FoU Södertörn - Utredningscentrum för unga lagöverträdare, 
1ttp.//www.fou sodertorn.se 

ärenden fungera, men det känns ibland rättsosäkert. 
Trösklarna för att komma in är otroligt höga. Det är också 
problem med de långa köerna och väntetiderna då barn med 
psykiatriska problem och behov får hanteras av 
socialtjänsten under väntetiden. Samarbetet i de enskilda 
ärendena fungerar bra. 

Det finns riktlinjer för Socialtjänstens handläggning av barn
och ungdomsärenden. För det första så har man handboken 
att tillgå, sedan även metodiken enligt BBiC samt egna 
skriftliga rutiner kring SIP, riktlinjer för barn som utsätts för 
våld mm. 

Utöver dessa finns även riktlinjer kring barnperspektivet och 
rutiner för fördelning av ärenden. All personal har 
handböcker för hur man gör en aktualisering, överlämning 
mm. 

Handläggarna uppger att man har BBIC men jobbar inte 
utifrån rutinen för behovsbedömning. Enligt uppgift finns det 
idag inget annat material som stöd för behovsbedömningen. 

2 7 utiner för anmälan 
En grundläggande princip är att om det står i anmälan att 
barnet blivit slagen så inleder man utredning omgående. 

Rutiner för att hantera en anmälan ingår i handboken och 
föreskrifterna är styrda . 

Mottagningsgruppen kontrollerar alltid fax (polisen använder 
oftas fax) och inkommande samtal från skolan. 

Anmälan sker oftast om ett barn utsatts för våld av förälder 
eller i nära relation, bevittnat våld eller sexuella övergrepp. 
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Skyddsbedömningen kan däremot vara svår att bedöma om 
man ska avvakta tills polisen utrett ifall ett barn berättar att 
hen blivit slagen. Frågor man ställer är när, hur och var? Det 
är bra att veta från anmälaren och det har stor betydelse i 
skyddsbedömningen. 

Anmälan sker nästan alltid till mottagningsgruppen, men kan 
även ske genom orosanmälan i den egna utredningen. 

När mottagning gjort sin bedömning om att inleda utredning 
får utredningsgruppen ärendet. Varje ärende, en fysisk akt, 
fördelas på tisdagar vid fördelningsmöten (gruppmöten) till 
handläggare om man har utrymme. Akuta ärenden kan 
lyftas i gruppen, men det händer att även 
verksamhetsledaren kontaktar en handläggare direkt. 
Utredningsgruppen har infört en s.k. akutvecka som är 
schemalagd med två utredare per vecka som hanterar alla 
akuta ärenden. Modellen fungerar mycket bra och infördes 
våren 2017. Varje handläggare har akutveckan ungefär var 
4:e till 5:e vecka. 

Utredningsgruppens ärenden: 

1. Utredningsplan, utifrån BBiC identifieras vi lka 
områden som ska utredas. Det finns utredningsflöde i 
Procapita som är bra, om man behöver prata med skolan, 
psykiatrin, etc. Föräldrar får skriva under utredningsplanen 
och godkänner därmed externa kontakter. 

2. Bokar in möten beroende på vilka man vill träffa, 
genomför barnsamtal. Träffar barnen själva samt med 
föräldrarna. Ofta träffar man barn och föräldrar fler gånger. 

3. Skriver journalanteckningar efter varje besök. 

4. Helhetsbild till placering måste innehålla vårdplan 
och genomförandeplan, även vid familjebehandlarinsats. 

Den insamlade informationen ska sammanställas i en 
utredning. Blir någon insats aktuell i ärendet ska en 
vårdplan upprättas v id placering och därefter en 
genomförandeplan. Vid öppna insatser upprättas endast en 
genomförandeplan. 

5. Vid beslut om placering överlämns ärendet till 
insatsgruppen. Barnet får en socialsekreterare och om 
barnet bor i familjehem finns även en 
familjehemssekretera re. Det är barnsekreteraren som 
ansvarar för kontakten med biologiska föräldrarna och även 
för att upprätta umgängesplaneringar. Däremot finns 
familjehemssekreteraren med i ärendet och det händer att 
föräldrar även vänder sig till dem. 

Socialsekreterarna planerar sina utredningar i möjligaste 
mån och skulle något akut inträffa under frånvaro finns 
information kring pågående ärenden i akten samt att 
verksamhetsledare och enhetschef har kunskap om ärendet. 

För det mesta håller man tidplanen vad gäller att 
dokumentera och man håller alltid fyramånaderstiden. Vid 
sommarsemestern blir det mer komprimerat och inga nya 
kontakter tas. Verksamhetsledarna tar över ärenden om 
man går på semester. 

I snitt ca 4 gånger under en fyra månaders period träffar 
utredaren barnet som är under utredning. Första gången 
med föräldrarna och ensamt med barnet ca 3 gånger. Träffar 
barnet inte bara i kommunens lokaler utan ibland på skolan, 
i hemmet eller där barnet känner sig tryggt. 

När Insatsgruppen tar vid ärendet tar man reda på så 
mycket man kan om situationen. Man ska t a fram tillräckligt 
mycket information för att kunna göra en skyddsbedömning. 
Om man är minsta osäker talar man med 
verksamhetsledaren i första hand . 
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När barn är placerade ska insatsgruppen överväga om 
vården fortfarande behövs. Om det ä ren bedömning om 
vård av unga enligt LVU §3 så omprövas det var 6:e månad, 
om det avser umgängesbegränsning övervägs det var 3e 
månad. 

Vid placering enligt Sol eller LVU träffar insatsgruppens 
handläggare individen 4 ggr/år. Träffar barnet ensamt och 
tillsammans med vårdaren. Ibland är 
familjehemssekreterare med. 

Insatsen ska vara verkställd genom utredningsgruppen. 
Eventuella omplaceringar hanterar insatsgruppens 
handläggare. 

Skolan och polisen har man bra samarbete med, dock är det 
mycket sämre med regionen. Även uppsökande och 
förebyggande rutiner samt samverkan sker mellan barn- och 
familj och andra samhällsaktörer främst skola och polis. 

Mottagningsgruppen träffar rektor, lärare och elevhälsan. 
Ledningsgruppen träffar med rektorerna på gymnasiet. Det 
är fältarbetare som är navet i uppsökande och förebyggande 
( det finns en plan för det). 

Handläggare uppger att man har ett jättebra samarbete med 
polisen. Polisen förvarnar om ev tillgripande så att de har 
beredskap. Utifrån handläggarens perspektiv handlar 
samverkan om relationer! Enhetschefen framhåller att det 
krävs rutiner kring samverkan vi lket är grunden för god 
samverkan/relationer samt respekt för varandras yrkesroller 
och kompetens. 

Skolor och förskolor bjuds in kontinuerligt avseende hur de 
ska hantera anmälningar och göra rutinen tydligare. Träffar 
samtliga skolor mellan ett till vartannat år. Socialtjänsten 

skickar även ut ett informationsmaterial där de får tips på 
hur man gör en anmälan och vad man ska tänka på. 

Mottagninggruppen har inga träffar med polisen vilket 
upplevs som en brist. Detta beror främst på tidsbrist hos 
handläggarna att driva och genomföra den samverkan som 
de inte hinner med att driva. 

Regionen och psykiatrin avseende vuxna är numera bättre 
på att anmäla idag än tidigare år. Även barnanmälningarna 
är fler och beror säkert på att de uppmärksammat det. 

Vid anmälan om frånvaro i skolan bjuder man in föräldrar 
och barn. Om anmälan inte är tydlig bjuder man även in 
skolan. Svårt för socialtjänsten att agera när det handlar om 
frånvaro. Socialtjänsten har svårt att stötta i detta. 

Ofta sker samverkan med polisen vid skyddsanmälan 
(polisanmälan om misstanke om brott) men ibland kan det 
handla om att skriva ett yttrande eller att man är med på 
Barnahus i Sundsvall vid barnförhör som leds av åklagare 
vid beslut om förundersökning. 

9 i. L t l 1er fö asylsökande barn 
Asylsökande barn bedöms på samma sätt som andra barn, 
enda skillnaden är att man bokar in en tolk. 

Härnösands kommun har lång erfarenhet av att hantera 
ensamkommande barn. De har en egen grupp som utreder 
och beslutar om placering samt följer upp dem. Det finns 
rutiner som de tagit fram för ensamkommande. 

- 10 Rutine pägående arenden 
Mottagningsgruppen och tar emot alla anmälningar som 
inkommer. Träffar föräldrar och barn. Får ej träffa barnet 
utan vårdnadshavarnas samtycke. Ska fatta beslut inom 14 
dagar om utredning inleds eller inte. 
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Anmälningar som inkommer via brev lämnas till 
mottagningsgruppen via deras postfack. De aktualiseras via 
vårt verksamhetssystem och blir där diarieförd. 
Skyddsbedömning görs samma dag. Anmälningar kan även 
komma via socialförvaltningens myndighetsbrevlåda men 
det sker oftast via telefon, brev eller fax. 

Vid aktualisering loggas detta i systemet Procapita. Faxen 
står centralt på förvaltningen. Mejl är inte säkert därför 
motverkar de den ingången. 

Det har hänt tidigare att anmälare har mejlat fel och 
anmälan har hamnat fel. Som tur var så skadade det inte 
barnet men påföljden blev att ärendet startade upp en dag 
för sent. 

Om mottagningsgruppen fattar beslut om utredning 
överlämnas det till utredningsgruppens socialsekreterare. 
Socialsekreteraren träffar också barnet. Handläggare i 
mottagningsgruppen är ibland med i första träffen med 
socialsekreteraren när det träffar barnet första gången. 
Kommer det in anmälan med våld och det ska anmälas till 
åklagaren och polisen utreder det först. Man försöker 
undvika att barnet behöver träffa så många personer vid 
skyddsbedömningar. När Barnahus (polisen) har haft sitt 
förhör tar socialsekreterare över ärendet. 

När socialsekreterare på utredningsgruppen föreslår 
socialnämnden beslut om placering och socialnämnden fattat 
beslut om placering fördelar verksamhetsledaren ärendet till 
barnsekreterare på insatsgruppen. 

Handläggare som gjort utredningen fasas ut och en 
barnsocialsekreterare tar över. Byte av ansvarig 
socialsekreterare registreras i Procapita. 

Vid avslut utan insats måste man gå in i Procapita och 
skrivskydda ärendet, dock senast i slutet. Aktanteckning går 
inte att stänga utan att skrivaskydda. Därefter skriver man 
sedan ut allt och lägger i den fysiska akten. 

Vid avslut med beslut om insats skrivskyddas utredningen 
när beslutet om placering går över till insatsgruppen. Medan 
utredningar om beslut om kontaktfamilj lämnas över till 
insatsgruppen. Utredningar med beslut om stödinsatser v ia 
resursteamet följs sedan upp av beslutande 
socialsekreterare, d v s ärendet lämnas inte över till någon 
annan. 

Hur säkerstä lls att ansvaret för ärendet övergår i samband 
med att ärendet överlämnas för verkställighet? Man pratar 
med verksamhetsledaren för insatsgruppen som fördelar 
ärendet till en socialsekreterare. Antingen träffar utredaren 
socialsekreteraren eller så genomför verksamhetsledaren 
överlämningen. 

2 2 Ba nl,onventionen 
Individ och familjeomsorgschefen uppger att de inte har 
gjort några förändringar gentemot barnkonventionen utifrån 
att det blir lagstiftning år 2020. Däremot har man varit med 
i olika utbildningar och diskuterat inför när det blir lag. 

Barnets röst, är ett viktigt tema i handläggningen. Har ett 
arbetssätt ''Västernorrlandsmodellen"som handlar om att 
socialsekreterare ska intervjua ett barn per år kring hur 
barnet uppfattat kontakten med socialtjänsten. Barnet är 
sedan tidigare inte känd av den intervj uade 
socialsekreteraren. Sedan genomförs gruppträffar där man 
går igenom sina intervjuer som sedan sammanställs för 
vidare överlämning till nämnden. Det handlar om att man 
låter barnen komma till tals. 

14 



Barn och familjeenhetschefen uppger att detta område står 
på tur att ta tag i. Det finns idag en riktlinje ur 
barnperspektivet som behöver revideras. 

När det gäller barns sätt att komma till tals så ska det 
arbetas in ytterligare. Men man jobbar utifrån det. 

Har ett barnperspektiv, barnkonventionen är lag. Det finns 
mycket stöd på SKL att hämta. Barnkonventionen kommer 
att bli lag och IFO uppger att de kommer att prioritera det 
arbete som krävs inför den förändringen. 

Att arbeta efter barnkonventionen fungerar bättre när det 
gäller våra svenska barn. Vad gäller asylbarn så kan man 
inte följa barnkonventionen. Det är migrationsverkets ansvar 
att tillse boenden mm. Endast vid akuta ärenden när 
migrationsverket inte kan fullfölja sitt ansvar ger 
socialtjänsten stöd. 

Handläggarna jobbar utifrån socialstyrelsens föreskrifter och 
går löpande på utbildningar. 

Är verksamheten ändamålsenlig och tillgänglig utifrån 
barnens och ungdomarnas behov? 
Med tanke på att man jobbar så mycket med att få barnens 
röster hörda bedömer man att verksamheten är 
ändamålsenlig. De är noga med att prata med barnen och 
informera om vad som händer och gör dem delaktiga i 
besluten, allt beror naturligtvis i vilken ålder man är i. 

Individ och familjeomsorgschefen anser att förebyggande 
arbete behöver få större utrymme inom individ- och 
familjeomsorgens organsiation. Det kommer in många 
ärenden om barn som far illa, skulle vilja jobba mer 
förebyggande istället för att utreda när saker har hänt, vilket 
inte ger den enskilde så mycket. 

Svårt att hitta former för förebyggande och utåtriktat. Har 
begränsade resurser och det är inte alltid så att IFOs 
verksamhet prioriteras. 

IFO har 500 besökare i deras reception per vecka, många 
nyanlända och asylsökande som ställer mycket frågor. 

Förebyggande verksamhet: 

1) Samarbete på familjecentralen med landsting, öppna 
förskolan m fl och man kan komma dit på 
rekommendation (både biståndsprövat eller inte). 

2) Det finns ett fam iljeteam som genomför beslutade 
insatser om familjestöd. Det är en insats för att 
förebygga placeringar. 

3) Samarbete med skolan genom närvaroteamet och 
söker upp ungdomar som skolkar. 

4) "Delad tjänst" i startgroparna där man försöker 
komma in på förskolenivå. Ett samarbete med 
skolan riktat mot tidig riktade och förebyggande 
insatser. 

Utvärdering är svårt att hinna med, dels när anmälningar av 
barn som far illa ökar samt dels ökar nyanlända och 
asylsökande barn, så jämförelser och utvärderingar är svåra 
att hinna med. 

.>tyrning och ledning 
Individ och familjeomsorgen framför att de är i behov av 
mer resurser för att hantera administration i form av 
ansökningar till migrationsverket, skriva överklagningar mm. 

Vissa perioder är det en väldigt hög belastning, 2015-2016 
mycket hög. Ibland svänger det, vissa ärenden tar extremt 
lång tid och beror på ärendets art. Enheten upplever att de 
alltid har fullt upp. Ibland delar man inte ut ärenden pga hög 
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arbetsbelastning. När ärendet handlar vå ld så prioriteras det 
före ansökan om kontaktfamilj. 

Handläggarna tycker att man organiserat sig bra, det faller 
numera färre fall mellan stolarna. Införandet av 
verksamhetsledare uppskattas av handläggarna som finner 
att det går att få stöd och handledning från dem. Men det 
finns en frustration över att man inte har så mycket att 
erbjuda barnen. Man skulle kunna göra mer med exempelvis 
f ler familjebehandlare, starta fler barngrupper och rikta det 
mer till barnen. Idag handlar det mycket om att ge 
föräldrastöd. 

Återrapportering ti ll nämnden sker månatligen samt var 
tredje månad. Det finns en cirkulationspärm som nämnden 
tar del av. Det är en informationspärm som handlar om 
allmän information om t.ex. ny lagstiftning etc som kan vara 
bra för nämndens ledamöter att känna till utan att man tar 
upp det som informationsärende. Delegationslistor 
presenteras i Info-pärmen. Där framgår vilka beslut som 
fattas på delegation som tas upp löpande. 

Enhetschefen för Barn och fami lj deltar i tertialrapportering, 
antal aktualiseringar (anmälningar och ansökningar), 
placeringar, LVU eller Sol. Enhetschefen ser en ökning av 
placeringar. 

Handläggarna deltar i nämndens sammanträden när det 
finns behov av avrapportering av individärenden. De tar 
även fram en rapport om alla placerade barn till nämnden. 
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3. Bedömning och rekommendationer 

Vi bedömer följande kontrollmål : 

Kontrollmål/ 
revisionsfråga 

Finns det 
tillförlitliga och 
säkra system och 
rutiner som gör 
det möjligt att 
följa upp 
verksamhets
mässiga och 
ekonomiska 
resultat? 

Synopsis 

Målet ej uppfyllt! 

Sammantaget bedöms att det 
saknas ett tillräckligt system för 
uppföljning av 
verksamhetsmässiga och 
ekonomiska resultat. 

Vi rekommenderar att, i en 
situation där nämnden aviserar 
stora underskott, det är av största 
vikt att avrapporteringar till 
nämnden är transparanta och 
fullödiga samt även innehåller 
analys kring utvecklingen och vilka 
åtgärder som vidtagits. 

Vi har inte haft möjligheten att 
utreda orsakerna till den 
knapphändiga information som 
delgetts nämnden då Socialchefen 
för socialförvaltningen inte haft 

_J möjlighet att medverka i denna 
granskning. 

Följs resultat i 
verksamheten upp 
och rapporteras 
de till berörda 
beslutsfattare på 
ett 
tillfredsställande 
sätt? 

Finns det en 
styrning och 
struktur för 
samverkan mellan 
huvudmännen? 

Målet ej uppfyllt! 

Det förekommer inte över 
huvudtaget någon kollegial 
uppföljning och utvärdering inom 
någon av verksamheterna. 

Vi konstaterar också att det inte 
sker några egenkontroller eller 
annan uppföljning av 
handläggarnas individärenden. I 
samband med granskning av akter 
framgick att det i två av fyra akter 
saknades genomförandeplaner. 

Vi rekommenderar att IFO 
omgående inför rutiner för 
egenkontroller som innebär en 
kollegial granskning av akter för 
att minimera risken för bristande 
dokumentation. 

Målet uppfylls! 

Vår samlade bedömning är att 
grunden för en ändamålsenlig 
styrning och struktur för 
samverkan finns och att 
Samverkansgruppen mellan 
socialt"änst skolan och polisen är 
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Vilka riktlinjer 
finns inom barn
och 
ungdomsvården? 

Vilka rutiner finns 
i samband med 
anmälningar? 

på väg att bli en riktigt bra 
förebyggande verksamhet. Det är 
bra om verksamhetscheferna även 
involverar handläggarna i arbetet 
med att finna "en väg in" i 
samverkan med andra huvudmän. 

Målet uppfyllt! 

I 
Vår bedömning är att det finns 
riktlinjer fö r barn- och 
ungdomsvården. 

Målet uppfyllt! 

l 
~ 

Vår bedömning är att det finns 
rutiner i samband med 
anmälningar. En grundläggande 
princip är att om det står i 
anmälan att barnet blivit slagen så 
in leder man utredning omgående. 

Rutiner för att hantera en anmälan 
ingår i handboken och 
föreskrifterna är styrda, även 
genom verksamhetssystemet IProcapita. 

Vilka samverkans- Målet uppfyllt! 
rutiner finns med 

I andra Vår bedömning är att det finns 
myndigheter, goda förutsättningar för att få till 
kommunens en ändamålsenlig och god 
förvaltningar och samverkan med skolan och 
enheter inom polisen, dock fungerar det sämre 
socialförvalt- med Region Västernorrland. Även 
ningen? l uppsökande och förebyggande 

rutiner finns genom 

Vilka rutiner finns 
för asylsökande 
barn? 

Finns ett register 
över pågående 
ärenden samt 
vilka rutiner finns 
för att avsluta ett 
ärende? 

Hur säkerställs att 
ansvaret för 
ärendet övergår i 
samband med att 
ärendet 
överlämnas för 
verkställighet? 

samverkansgruppen som i 
nuvarande form är nybildad. 

Verksamhetscheferna bör ta en 
aktiv roll i att finna lösningar på 
"en väg in" avseende samverkan 
med Reg ion Västernorrland, och då 
främst gentemot Barn och 
ungdomspsykiatrin som är den 
vanligaste parten i de ärenden-. -
som IFO har. 

Målet uppfyllt!_- ._ 

Vår bedömning är att asylsökande 
barn bedöms på samma sätt som 
andra barn, enda skillnaden är att 
man bokar in en tolk. 

Målet uppfyllt! 

Vår bedömning är det går att 
utläsa pågående ärenden via 
Procapita samt att det finns rutiner 
för att avsluta ärenden. 

Målet uppfyllt! 

Vår bedömning är att det finns 
ändamålsenliga rutiner för 
överlämning vid verkställighet. En 
verksamhetsledare för 
insatsgruppen fördelar ärenden till 
en socialsekreterare. Antingen 
träffar utredaren 
socialsekretera_ren eller s~å ___ __, 
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~ nomför verksamhetsledaren 
överlämningen. 

+-- --
På vilket sätt finns Målet ej uppfyllt! 
barnkonvention-
ens intentioner Vår bedömning är att det finns 
med i kommunens behov av utveckling för att möta 
rutiner? upp barnkonventionens krav på en 

myndighet utifrån 
barnperspektivet. 

Är verksamheten 
ändamålsenlig och 
tillgänglig utifrån 

I barnens och 
ungdomarnas 
behov? 

I 
Individ och familjeomsorgschefen 
uppger att de inte har gjort några 
förändringar gentemot 
barnkonventionen förutom att man 
varit med i olika utbildningar och 
diskuterat inför när det blir lag. 

Barn och familjeenhetschefen 
uppger att detta omd~de står på 
tur att ta tag i. Det finns idag en 
riktlinje ur barnperspektivet som 
behöver revideras. 

Målet ej uppfyllt! 

I Vår bedömning är att det finns 

I utrymme för utveckl ing av 
verksamheten genom att 
utvärdera och följa upp 

I barnperspektivet. 

Individ och familjeomsorgschefen 
anser att organsiationen 
fortfarande är en allt för 
byråkratisk kommunal 
or anisation . Det kommer in 

Finns det 
förutsättningar för 
att leda och styra 
verksamheten? 

Vilken 
återrapportering 
görs i nämnd? 
"cirkulations
pärm" vid 
sammanträden 
och om det är 
tillfredsställande? 

I många ärenden om barn som far 
illa, skulle vilja j obba mer 
förebyggande istället för att utreda 
när saker har hänt, vilket inte ger 
den enskilde så mycket . 

Svårt att hitta former för 
förebyggande och utåtriktat 
arbete. 

Målet uppfyllt! 

Målet bedöms uppnås genom 
införandet av verksamhetsledare 
som bidrar till stöd och utveckling 
för handläggarna . Däremot finns 
det utrymme för utveckling 
avseende information om 
samverkanskanaler till 
handläggarna. 

Målet uppfyllt! 

Vår bedömning är att 
återrapportering till nämnden sker 
löpande vid behov samt var tredje 
månad. Cirkulationspärmen är en 
informationspärm som handlar om 
allmän information om t.ex. ny 
lagstiftning etc som kan vara bra 
för nämndens ledamöter att känna 

L__ 
J till utan att man tar upp det som 

infor_~ationsärende. Ärendelistor 
och arendebelastning tas upp 
löpande . 

l 
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2018-01-19 

I HÄRNÖSANDS KOr-v1MUN 

FINANSRAPPORT KS 
Per 2018-11-30 
Lån och likviditet 

Förfallo_ datum-------------------------------- F örfal loda9.___________________ j ___________ _ 
Räntebindningstid ___________________________________________ 90 _ da_gar ________________ _ 
Lån som förfaller inom ett år 90 000 tkr 
Andel som förfaller inom ett år 37% -------------------------------------------------- ------------------------------------------------Genomsnittlig_ränta _________________________________ -0, 137% _________________________ _ 
Likviditet i kassan -34 069 tkr -------------------------------------------------- ------------------------·-----------------------
Placeringar---------------------------------- ____________________ O tkr ____________________ _ 
Summa likvida medel -34 069 tkr 

Omsättning och nyupplåning 
Beslutad _nettoupplåning år_ 2018 ____________________ Q._!~_r:_ ____ , 
Omsatt under år 2018 150 000 tkr 
Amortering_ under år __________ _ 2018 0 tkr 
Nyupplåning _ under år ________ _ 2018 0 tkr 
Total uoolåninq 150 000 tkr 

Räntenetto 
Ränteintäkter 2018 -8 233 tkr 
Räntekostnader 2018 136 tkr ----------------·---------------------- ------------------·----------------
Räntenetto 2018 -8 098 tkr 

Placeringar 
Placerade medel 3 888 tkr 
Genomsnittli ränta 1,29% 

I 
' l 2018 -12- 1 4 

Dnr. 

I 

Lena Einarsso _/ 
Ekonomichef 

Kopia för kännedom: 

Bilagor: 
Diagram kassarapport 
Placeringar 
Låneportfölj 
Utlåning 
Utgående saldo koncernkonto 
Oelegationsbeslut 
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Andreas Sjölander 
Ingrid Nilsson 
Christina Lindberg 
Ingemar Wiklander 
Sofia Pettersson 
Lena Einarsson 
Lena Andersson 
Åsa Rönnlund 
Malin Rydmark 
Elin Nydahl 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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HÄRNÖSANDS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Placeringsform Beslutsdatum 

2018-12-13 

Placeringar 

Förfallodatum Ränta 
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Räntebindningstid Belopp kkr 
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HÄRNÖSANDS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Långivare 

Stads hypotek 

Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 

2018-12-13 

Låneportfölj 

Lånenr Lånedatum 

21-155884-537091 {omlagt 20170714) 2017-07-14 

75560, löst och ersatt 160615 av 80539 2015-06-12 
76815 löst och ersatt av 87523 2015-09-08 
80539 löst och ersatt av 87522 2016-06-15 
87524 löst och ersatt av 96241 2017-04-12 
87522 ersätts av 99487 2017-06-01 
87523 löst och ersatt av 99489 2017-08-29 
104009 2018-11-14 
99487 2018-06-20 
96241 2018-03-07 
99489 2018-09-07 
103918 2018-10-17 

Sida4 

Förfallo-
datum 

2018-11-14 

2016-06-15 
2017-08-29 
2017-06-01 
2018-03-07 
2018-06-20 
2018-09-07 
2021-11-16 
2019-06-15 
2019-03-01 
2020-06-01 
2019-06-01 

Ränta 
Räntebind- Senaste 

Belopp kkr 
ninastid Ränta 

0,00% 90 0 0 
----------- ·--------------

0,00% 90 0 0 
----------- ·--------------

0,00% 90 0 0 
----------- ·--------------

0,00% 90 0 0 
----------- ·--------------0,00% 90 0 0 ----------- ·--------------

0,00% 90 ______ 0,00 0 ·--------------
-0,03% 90 0 

----------- ·--------------
-0,28% 90 -- -140,00 50 000 ·---------------0,18% 90 --- -91,50 50 000 ·--------------
-0,22% 90 -44,00 20 000 
0,03% Fast 15,00 50 000 
-0,20% 90 -40,00 20 000 

-260,50 190 000 
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HÄRNÖSANDS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Låntagare 
Debiterings-
intervall 

Kommuninvest proportio~;;l 

Kommuninvest övertecknad del 

lnvest i Härnösand ~ 
Härnösands kommunfastiQhbt.J Ar efterskott 

Lånenr Lånedatum 

45792 2010-11-30 

45792 2010-11-30 

2014-03-12 

2013-07-05 

2018-12-13 

Utlåning 

Förfallo- Amorter-
datum ingstid år 

2040-11-30 30 

2040-11-30 30 

0 

2014-12-31 

2018-06-30 5 

Sida 5 

Ursprungsligt Räntebind- Senaste 
belopp kkr Ränta ningstid Ränta Belopp kkr 

0 

3 600 3,30% 2011-03-31 1,31% 3 600 

88 5,30% 2011-03-31 3,31% 88 

0,00% 0,00% 

200 0,00% 2014-12-31 0,00% 200 

5 000 2,95% 2018-09-30 0,00% 0 

3 888 
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HÄRNÖSANDS KOMMUN 
•' 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Delegations beslut 

Upplåning Belopp 

Utlåning Belopp 

Placering Belopp 

Anstånd Kundnr 
27050 

3121 

10606 

2018-12-13 

Avser 

Avser 

Avser 

Orsak 
betalningssvårigheter 

betalningssvårigheter 

betalningssvårigheter 

Avbetalningsplan Kundnr Orsak 

Avskrivning Faktnr Förvaltning/Orsak 
107575 Kommunstyrelseförv 
70236158 Socialförv 
70233316 Socialförv 
70232648 Socialförv 
70241460 Socialförv 
70242697 Socialförv 
70244710 Socialförv 
70245334 Socialförv 

Sida 7 

Ffd Anst. tom Sign. 

20181015 20181205 nlen 

20181130 20181215 nlen 

20181130 20181215 nlen 

Totalbelopp Slutdatum Sign. 

Nämndskost Finansf.k. Sign . 
816 180 kr GFCA 
1489 180 kr GFCA 
1489 180 kr GFCA 
1143 180 kr GFCA 
1737 180 kr GFCA 
1737 180 kr GFCA 
1737 180 kr GFCA 
1737 180 kr GFCA 



Härnösands 
kommun 

Socialnämnden 

§ 199 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-13 

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. 

Besluts underlag 
Socialförvaltningen, uppföljning av volymökningar november 2018. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information. 

I UMragsbes,ekaade 
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Socialnämndens uppföljning volymökningar nov 2018 
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Diagrammet visar kostnader för utförda timmar under verksamheten Hemtjänstpeng, 
vilket är det samma som utdelad ersättning till kommunala och privata utförare. 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt 
Antal brukare 575 589 588 592 584 569 552 547 555 552 552 554 
varav kommunala 436 445 455 456 452 439 424 426 430 428 435 440 
varav privata 139 144 133 136 132 130 128 121 125 124 117 114 

Antal brukare med beslut om hemtjänst i ordinärt boende, exklusive brukare med 
enbart larm och/eller matdistribution . Rullande 13 månader. 
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Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov 
Utförda tim/dag 685 648 692 726 703 626 652 620 586 579 568 576 
varav kommunala 543 516 551 576 562 491 500 479 443 440 429 441 

varav privata 142 132 141 150 141 135 152 141 143 139 139 135 

Rullande 13 månader. 

Mnkr Dec 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt 
Ack. resultat -3,4 -1,6 -3, 1 -4,2 -4,7 -5,6 -6,4 -7,2 -7,8 -8,2 -8 ,5 

I resultatet ingår intäkter för omsorgsavgifter, momskompensation samt intäkter och 
kostnader för matdistribution. 0,9 mnkr i äskade medel har tillförts resultatet 2017. 
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Personlig assistans 
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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. 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov 
Antal brukare 57 58 56 56 56 56 58 56 57 57 56 56 -
varav Ass.ers. FK 42 42 41 39 39 39 40 39 40 40 39 39 NIA 

varav LSS 15 16 15 17 17 17 18 17 17 17 17 18 18 

Rullande 13 månader. 

Mnkr Dec 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov 
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 

2,3 mnkr från överskottshantering och äskande har tillförts resultatet 2017. 
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Externa placeringar Omsorg om funktionshindrade 
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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 Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov 
Antal brukare 16 16 16 17 18 17 15 14 14 14 14 12 10 

Ej verkställda Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt 
beslut 
Antal brukare 13 20 17 19 18 16 14 16 16 16 8 8 

Mnkr Dec 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt 
Ack. resultat -1,0 -0,4 -0,7 -1,1 -1,7 -2,2 -2,6 -3,2 -3,7 -4, 1 -4,5 

I resultatet ingår intäkter för avgifter, statsbidrag och momskompensation. 1,7 mnkr 
från överskottshanteringen har tillförts resultatet 2017. 
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Placeringar IFO Barn- och familjeenheten 
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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. 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt 
Antal brukare 69 70 68 65 66 65 69 70 61 64 66 63 
varav Fam. 39 41 42 39 39 39 40 41 38 37 36 37 

varav Fam. extern 13 13 11 11 12 12 11 12 11 11 10 6 
varav HVB 17 16 15 15 15 14 18 17 12 16 20 20 

Rullande 13 månader. 

Mnkr Dec 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt 
Ack. resultat -3,8 -1,0 -1,4 -2,2 -2,5 -3,0 -3,3 -4,2 -4,4 -5,2 -6,5 

I resultatet ingår bidragsintäkter från Migrationsverket och momskompensation. 4,0 
mnkr från överskottshantering och äskande har tillförts resultatet 2017. 

Nov 
67 
37 

6 
24 

Nov 
-7,9 

4 



Placeringar IFO Vuxenenheten 
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Diagrammet visar kostnader för externa placeringar inom Vuxenenheten. 
Periodiseringsawikelser mellan enskilda månader förekommer. HVB betyder hem för 
vård eller boende och L VM 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 L VM. 
Månadens faktiska kostnader är beräknade till 244 tkr på HVB respektive 204 
tkr på LVM. 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov 
Antal brukare 17 16 14 12 11 7 8 7 6 8 9 8 8 
varav HVB 14 12 10 8 8 6 7 5 5 7 8 7 7 

varavLVM 3 4 4 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 

Rullande 13 mån 

Mnkr Dec 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 0kt Nov 
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 

I resultatet ingår intäkter för momskompensation. 1, 1 mnkr i äskade medel har tillförts 
resultatet 2017. 
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Försörjningsstöd 
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Diagrammet visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 
Antal hushåll 320 326 331 298 365 321 331 293 309 290 278 

Ett hushåll kan innehålla varierande antal personer. Rullande 13 månader. 

Mnkr Dec 2017 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 
Ack. resultat -1,0 -0,5 -0,5 -1,4 -1,8 -2,3 -2,4 -3,0 -3,3 -3,4 

Utfall 

Budget 

0kt Nov 
298 302 

0kt Nov 
-3,8 -3,9 

I resultatet ingår kostnader till Arbetslivsförvaltningen för "Jobbsatsningen" samt 
intäkter från Migrationsverket och Försäkringskassan. 
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Från: Uno Jonsson 
Skickat: den 28 december 2018 10:17 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Fwd: P 1816-18 [MSA-L.FID2441789] 
 
Till ärende detaljplan kanaludden.  
 
Uno  

Skickat från min iPhone 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: Tom Hofset <tom.hofset@msa.se> 
Datum: 27 december 2018 16:31:27 CET 
Till: Uno Jonsson <uno.jonsson@harnosand.se>, 'Alexandra Lagerlund' 
<alexandra.lagerlund@harnosand.se> 
Ämne: FW: P 1816-18 [MSA-L.FID2441789] 

För kännedom. 
  
Tom Hofset  |  Specialist Counsel, Advokat  

MANNHEIMER SWARTLING 

tom.hofset@msa.se  |  T: +46 8 5950 6156  |  M: +46 709 777 156 
Norrlandsgatan 21  |  Stockholm  |  Sweden  
 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (556399-4499, Stockholm) is regulated by the Swedish Bar Association. 
The terms and conditions governing our services may be found on our website (www.mannheimerswartling.se), 
along with information about how we process personal data. This e-mail is confidential and may contain legally 
privileged information (please delete and notify us immediately if received in error).  
   

From: Tom Hofset  
Sent: den 27 december 2018 16:30 
To: HSV Svea avd 6 - HSV (svea.avdelning6@dom.se) <svea.avdelning6@dom.se> 
Subject: P 1816-18 [MSA-L.FID2441789] 
  
Med hänvisning till Mark- och miljööverdomstolens skrivelse den 21 december 2018 i 
ovan angivet mål, aktbilaga 41, får jag meddela att Härnösands kommun avstår från att 
yttra sig över Riksantikvarieämbetets yttrande, aktbilaga 40. 
  
Vänligen 
  
Tom Hofset  
  
Tom Hofset  |  Specialist Counsel, Advokat  

MANNHEIMER SWARTLING 

tom.hofset@msa.se  |  T: +46 8 5950 6156  |  M: +46 709 777 156 
Norrlandsgatan 21  |  Stockholm  |  Sweden  
 
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB (556399-4499, Stockholm) is regulated by the Swedish Bar Association. 
The terms and conditions governing our services may be found on our website (www.mannheimerswartling.se), 
along with information about how we process personal data. This e-mail is confidential and may contain legally 
privileged information (please delete and notify us immediately if received in error).  
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Måndag 12 november 20 18, kJ 15.00-16.20 

Deltagare: 
Fred ilsson (ordförande), Sara ylund, Knapp-Britta Thyr, Jonny Lundin~§ 71 -76 
Arbetstagarrepresentant : Sofia J ar!, 
Adjungerad : Marcus Claesson (VD), Henric Landestorp, ekonom 

§ 7 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 
Ordförande öppnade mötet och föreslog följande tillägg i dagordningen · 

§ 79 - Budget 2019 
§ 80 - Sambyggnation Technichus/Teatern 

Mötet beslutade därefter att godkänna dagordningen. 

§ 72. Val av sekreterare och justerare 
Till sekreterare för mötet valdes Marcus Claesson och till justeringsperson Sara 
Nylund. 

§ 73. Föregående protokoll 
Mötet gick igenom föregående protokoll och beslutade därefter att lägga det till 
hand I i ngarna. 

§ 74. VD:s rapport 

Sedan fö regående styrelsemöte har verk amheten arbetat en hel del med 
utställningsutveckling. Uppfinnardelen på nedre plan har färdigställts , och 
härnäst kommer "Lasse111aja och cirkusmysterief·. Slutl igen planerar 
verksamheten för att det mesta av rymddelen ska stå klar innan jul (dead line 
v. 10). 

VD rapporterar att det är bra tryck i verksamheten för stunden. Verksamheten 
har många skolprogram/kurser igång, och statistiken från lovet var väldigt bra 
Verksamheten har planerat jul lovsakti viteterna i huset samt schemalagt 
personal. Under lovet kommer besökarna, förutom att bli erbjuda en akti itet där 
man får ta med sig ett experiment hem, en experimentverkstad på temat cirkus, 
samt värmebmera hower med pedagogerna. 

Sedan föregående möte har vi träffat referensgrupper från förskola och 
grundskola/gymn. Vi har även mött samtliga 0 /TK- lärare för högstadiet. 
Verksamheten ser tydligt att det finns ett stort behov av dessa möten, då det 
finns en okunskap kring vad vår verksamhet är och vad vi gör. Ti ll exempel har 
man vid flertalet tillfällen fått frågan vad det kostar för kommunens 
skolor/pedagoger att använda sig av/besöka Technichus 

VD rapporterar att beredningsarbetet med MIUN kring förstudie DEVA 
(Design. energi, växter och atrium) fortskrider Beredningsmöte Härnösands 



kommun och MIU är bokat till den 29 november. Parallellt med detta 
utvecklas även en projektide gällande fortsättning på vår genomförda förstudie 
Mellanrum. 

För stunden har verksamheten genomfört teknikkurserna fö r studenterna på 
MIUN . Under de kommande veckorna håller vi även pass för lärarstudenter i 
Historisk matematik samt inom programmering (Ny!) . 

VD rappo11erar att denne startat arbetet med målsamtal som en del av 
löneprocessen utifrån företagets framtagna lönepolicy. Vid tiden fö r mötet var 
sju av tolv samtal genomförda. 

VD fö rmedlar att verksamheten fått ett byggnationsuppdrag av Sundsvall Visitor 
Center, gällande en modul som ska visa upp kända pro fi ler och byggnader i 
Sundsvall . Modulen skall levereras innan årsskiftet, och ger en intäkt på drygt 
105 · kr 

VD rapporterar att verksamheten framledes kommer att öppna upp för besökare 
under torsdagskvällar. Detta gör man tillsammans med ett antal aktörer som 
bedöms rymmas inom företagets verksamhet. I dagsläget är fyra andra aktörer 
engagerade i iden, och visionen är att kunna presentera ett veckoprogram för 
våren innan årsskiftet . Konceptet har arbetsnamnet "Levande torsdag". 

§ 75. Ekonomiskt utfall 
Utfal l för oktober 2018 är +472 kr (ackumulerat) . 

VD fö rmedlade att medel nu kommer att användas för inköp av teknik och 
material fö r utställn ingsproduktion. 

Mötet lade därefter utfallet till hand I ingarna. 

§ 76. Information kring ekonomifunktion 

Ordförande informerar om att Härnösands kommun meddelat att de inte avser 
förlänga nuvarande avtal (Dnr KS 17-368-1 07). Mötet diskuterar därefter 
tänkbara alternativ till nuvarande avtal 

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag kontakta kommunens ekonomichef för 
överläggning om ekonomifunktionen med mål att nytt av tal för tiden från och 
med I januari 2019 ingås med kommunen. 

§ 77. Rapport från läslovet 

VD beskriver ett mycket lyckat lov, med drygt 1600 besökare under veckan 
Genomförda utvärderingar/samtal med besökare visar på att dessa varit mycket 
nöjda med sitt besök och de lovaktiviteter som verksamheten erbjöd. 

Under lovet anordnades en öppen, kostnadsfri experimentverkstad där besökarna 
fi ck bygga sina egna reflexer/sin egen lysdiod. I experimentverkstaden fick 
besökarna även prova att programmera verksamhetens nya robotar - WeDo 



Parallellt med detta erbjöd verksamheten även Science shows, där besökarna 
bland annat tick lära sig mer om vakuum, eldtornados och luftens egenskaper. 

Alla besökare kunde även genomföra aktiviteter i utställningen i fo rm av ett 
Bingo som var kopplat till funktioner och fenomen i utställningen. Då besökarna 
fick Bingo erhöll de ett experimentkit som de kunde arbeta med hemmavid. 

Förutom verksamheten i ''huset" Technichus besökte verksamheten olika mindre 
samhällen i kommunen under fyra eftermiddagar. De samhällen som besöktes 
var Utansjö, Hälledal , .Älandsbro samt Brunne. 

Mötet diskuterar hur infrastruktur och logistik fungerar vid veckor/aktiviteter då 
huset fyll s. Verksamheten beskriver att viss problematik upplevs kring hur 
skyltningen till Technichus är från resecentrum Andra punkter som 
verksamheten upplever problematik kring är parkeringsplatser, samt att besökare 
måste ha parkeringsskiva för att få parkera i verksamhetens närhet 

§ 78. Information - Tvätteriet. 

VD beskriver att arbetet med samarbetet Technichus - Tvätteriet fortskrider . 
.Åkroken och Technichus har mötts för att diskutera hur vi går vidare efter 
svårigheter att intressera nyckelpersoner i Sundsvall. En arbetsgrupp bestående 
av representanter för Åkroken, Technichus samt MILJ kommer att tillsättas for 
att fortsatt arbeta med frågan 

§ 79. Budget 2019. 

VD beskriver att denne skickat en översiktsbudget för 20 I 9 ti l I 
kommunstyrelsens ordförande, där vi beskriver att vi räknat på 7 Mkr från 
kommunen för 2019 Technichus har inte erhållit någon information om att 
tidigare års finansieringsnivå ska förändras, utan utgår därför från att nivån är 
densamma nästa räkenskapsår 

§ 80. Sambyggnation Technichus/Teatern 

Arbetsgruppen för samarbete Technichus/Teatern har mötts för att diskutera hur 
vi ska gå vidare i frågan om sambyggnation VD beskriver att man i arbetet inte 
har hittat hur en sambyggnation skul le leda till konkreta sa1m,erkanspunkter som 
skulle gynna verksamheterna samt kommunen (samverkanspunkter som är 
beroende av sambyggnation). Teatern har dessutom tidsnöd gällande de 
renoveringar som måste genomföras i byggnaden 

Styrelsen beslutar att nu inte gå vidare i frågan , men att fortsätta arbetet kring 
fördjupad samverkan med Teatern. 

§ 80. Kommande styrelsemöte 

15 januari, 15.00- 16.00 



Mötet beslutar att uppdra VD och Ordf att sätta samman en styrelsekalender 
fram till företagets bolagsstämma 
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Datum Dia rienummer 

~ Härnösands 
~ kommun 

2018-12-11 SAM-2018-2936-872 

Samhällsförvaltningen HÄRNÖSANDS K0~1i· ,.-,,.-
1, • UI '. 

Alexandra Lagerlund, 0611-34 81 08 

alexand ra. lagerlu nd@harnosand.se 2018 ~12- 1 ~ 

Dnr.i(s )Z -'1hH7-2J 

Postadress 

RESIDENSET 1 

Förslag till utökning av det statliga byggnadsminnet 
Härnösands residens, Residenset 1, Härnösands kommun, 
Västernorrlands län 

Beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att avge yttrande över Riksantikvarieämbetets remiss. 

Sammanfattning 

Härnösands kommun har beretts tillfälle att besvara remiss från 
Riksantikvarieämbetet avseende utökandet av byggnadsminnet Härnösands 
residens enligt 3 § förordningen (2013 :558) om statliga byggnadsminnen. 

Förslaget skulle innebära en modernisering av det nuvarande 
byggandsminnet från 1935 såtillvida att en beskrivning av huvudbyggnaden 
och dess antikvariska värde skulle utarbetas samt att byggnadsminnet skulle 
utökas till att omfatta även trädgård, terrassmur och ett annex. Genom att 
utvidga byggnadsminnet skulle residenset sättas in i en historisk kontext. 

Det kan konstateras att en beskrivning av huvudbyggnaden och dess 
antikvariska värde skulle vara av stor betydelse. 

Ett skydd av trädgården inkräktar inte på några kommunala intressen. Denna 
del av förslaget lämnas därför utan kommentar. 

Att låta byggnadsminnet omfatta annexet och te1Tassmuren kan dock anses 
vara ett allt för starkt skydd. Det kan i1mebära svå1igheter att utveckla en 
strandpromenad runt Nattviken och det riskerar att minska annexets 
användbarhet. Annexet och trädgårdsmuren befinner sin inom riksintresset 
och inom influenso1mådet för byggnadsminnet. Detta skydd bör kombineras 
med varsamhetsbestämmelser i en ny detaljplan. 

Besöksadress Hemsida Telefon 

Härnösands kommun Johannesbergshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 vx 

Sa mhä llsförva ltn ingen Brunnshusgatan 4 E-post Fax 

871 80 Härnösand sam ha llsforva ltn ingen@ha rnosa nd.se 0611-34 81 65 

Orga nisationsnr 

212000-2403 

Bankgiro 

5576-5218 



Härnösands kommun DELEGATIONSBESLUT 

Datum Dia rienummer 

Samhällsförvaltningen 2018-12-11 SAM-2018-2936-872 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har beretts tillfälle att besvara remiss från 
Riksantikvarieämbetet avseende utökandet av byggnadsminnet Härnösands 
residens enligt 3§ förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen. 
Huvudbyggnaden är sedan 1935 statligt byggnadsminne med av regeringen 
1992 fastställda skyddsbestämmelser, medan annexet, trädgården och 
stödmuren mot vattnet i nuläget inte omfattas av byggnadsminnet. 

Enligt det förslag som nu har inkommit skulle byggnadsminnesförklaringen 
av huvudbyggnaden kompletteras med en beskrivning av objektet och en 
bedömning av det kulturhistoriska värdet. Utöver det skulle byggnadsminnet 
utvidgas till att omfatta även annexet, terrassen och trädgården. 

Dagens skydd 

Vårt residens har ursprungligen bekostats av invånarna i Härnösand och är 
ett av vår stads främsta landmärken. Att värna om anläggningens 
kulturvärden är en gemensam angelägenhet för hela kommunen. 
Anläggningen har dock inte ett fullvärdigt skydd och följande kan noteras: 

1 .) Själva residenset är klassat som byggnadsminne men saknar en 
beskrivning. Resten av anläggningen omfattas inte i nuläget men 
måste trots detta anses ingå i byggnadsminnets influensområde och 
dänned åtnjuta visst skydd. Bedömningen av influensområdet skulle 
underlättas av en beskrivning av huvudbyggnadens värden. 

2.) Residensbyggnaden omnämns bland de karaktärskapande byggnader 
som utgör riksintresset för kultur för Härnösand [Y21]. 

3.) Det aktuella området omfattas av kommunens detaljplan nr 51 som 
vann laga kraft år 1917. På denna detaljplan är residenset inritat 
medan annexet som byggdes senare saknas. Detaljplanen saknar helt 
bestämmelser för byggnaderna. Kartan är svårtolkad och det är svårt 
att avgöra om annexet är planenligt.(Det kanske inte får återuppföras 
om det exempelvis b1i1mer ner.) 

Sammanfattningsvis kan konstateras att anläggningen har ett bristfälligt 
skydd. På en övergripande nivå är det kulturhisto1iska värdet odiskutabelt 
men det saknas en beskrivning av vad värdet egentligen består av. 

Behov av ytterligare skydd? 

Finns det behov av ytterligare skydd? Man kan konstatera att kulturvärdet i 
nuläget inte är ifrågasatt och att byggnaderna av allt att döma inte är hotade. 
Tvärtom har anläggningen varsamt omhändertagits av våra landshövdingar, 
Statens fastighetsverk och av vår kommun. 

Anläggningen är en levande miljö och kommer att behöva förändras för att 
möta de nya krav och behov som kan uppstå. 
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Datum Diarienummer 

Samhällsförvaltningen 2018-12-11 SAM-2018-2936-872 

Att foga en beskrivning av byggnadsminnets värde skulle vara ett bra stöd 
för alla som arbetar med att utveckla anläggningen. En sådan beskrivning 
anses idag vara nödvändig för att kunna bedöma exempelvis en ansökan om 
bygglov eller för att lägga upp en renoveringsplan. Genom att ta stöd i en 
beskrivning kan både fastighetsägare, brukare och kommunala instanser se 
vilka utvecklingsmöjligheter byggnaden har. En klokt utformad beskrivning 
gör det alltså lättare att utveckla och vårda en byggnad. 

En utökning av byggnadsminnet är inte lika självklart även om det kan ses 
som en modernisering av skyddsbestämmelserna. Medan man i äldre tider 
skyddade enskilda byggnadsobjekt är det idag vanligare att skydda en 
byggnads sammanhang och omgivning. Att utöka byggnadsminnet så att det 
omfattar hela anläggningen är ett sätt (av flera) att skydda anläggningen på 
ett modernt sätt. Om byggnadsminnet ska utökas finns det dock frågor som 
berör Härnösands kommuns intressen. 

Viktigt att beakta 

Det är viktigt att komma ihåg att residenset inte bara har en historia utan att 
det även kommer att användas flera hundra år framöver. Under denna tid 
kommer förstås krav och behov att förändras. 

Detta blir särskilt viktigt om byggnadsminnet ~ka omfatta annexet. Denna 
byggnad uppfördes i början på trettiotalet som garage och chaufförs bostad. 
Fram till 1925 hade ungefär samma plats varit bebyggd med träbodar som 
rymde de nyttofunktioner som krävdes för att driva residenset på 1800-talet. 

Annexet som enskilt objekt har sannolikt inget större arkitektoniskt 
egenvärde. Värdet är istället pedagogiskt. En sådan byggnad gör det möjligt 
för oss att se helheten och skapar en historisk förståelse för residenset. 

Att bevara annexet med sitt garage och sin chaufförsbostad sätter in 
residenset i ett sammanhang men det riskerar också att frysa historien i det 
tidiga 1930-talet. Nyttofunktionema som krävs för att driva ett residens har 
en äldre historia än 1930-tal och de kommer att ha en lång och föränderlig 
framtid. Att byggnaden kan fortsätta att fungera som en stödfunktion till 
residenset är i sig ett värde och skyddsbestämmelser bör därför utfonnas på 
ett sådant sätt att byggnaden kan möta framtida krav och behov. Det är 
tveksamt om ett starkt skydd som byggnadsminnesförklaring är rätt sätt att 
åstadkomma detta. 

När det gäller trädgårdens värde kan kommunen inte gäma bidra med 
synpunkter. Trädgårdsanläggningen påverkar inte något allmänt intresse och 
dess utformnil1g kräver normalt inte tillstånd från någon kommunal 
myndighet. 

När det gäller terrassmuren mot vattnet har kommunen däremot ett mycket 
starkt intresse som är angeläget att lyfta i sammanhanget. Det har i många år 
diskuterats att anlägga en strandpromenad utmed vattnet nedanför muren. 
Detta innebär förstås att murens sammanhang skulle ändras. Den skulle ses 
från ett nännare håll, ur ett annat perspektiv och upplevas i en annan skala. 
Ur ett kommunalt perspektiv är det angeläget att våra invånare får tillgång 
till vattenrummet och att terrassmurens skönhet kan upplevas som allmän 
egendom. 
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Datum Diarienummer 

Samhällsförvaltningen 2018-12-11 SAM-2018-2936-872 

Möjliga alternativ 

Tidigare har det konstaterats att annexet, trädgården och terrassmuren ges ett 
visst skydd av riksintresset och genom att det befinner sin inom 
influensområdet för byggnadsminnet (huvudbyggnaden). Skyddet som 
influensområdet ger skulle förstärkas om byggnadsminnet kompletterades 
med en tydlig beskrivning av huvudbyggnaden och dess antikvaiiska värde. 

Ytterligare nödvändigt skydd av terrassmuren och annexet skulle kunna 
erhållas genom en ny detaljplan. Byggnad och mur skulle på detta sätt kunna 
skyddas av ett rivningsförbud och ges så kallade varsamhetsbestämmelser (K 
på plankartan). En beskrivning av objektens värde skulle då arbetas in i 
planbeskrivningen. På så sätt blir varsamhetsbestämmelsemas syfte tydligt. 
En detaljplan är därtill lättare att uppdatera när den antikvariska 
sakkunskapen i framtiden ändrar sitt sätt att värdera histo1iska byggnader 
och historiska sammanhang. 

Allt sammantaget måste detta alternativ nog anses vara det som bäst gagnar 
brukare, fastighetsägare och Härnösands konmrnn. 

Härnösands kommuns yttrande 

Härnösands kommun välkomnar förslaget att foga en beskrivning av 
residenset och en bedömning av det kulturhistoriska värdet till ett beslut om 
byggnadsminne. En sådan besk1ivning är enligt kommunens uppfattning ett 
stöd för fastighetsägaren, brukaren och våra kommunala instanser i det 
gemensamma arbetet att utveckla och vårda fastigheten. 

Härnösands kommun ställer sig mer tveksam till förslaget att utöka 
byggnadsminnet till att omfatta även terrassmuren och annexet. 

Härnösands kommun avstår från att kommentera den del av förslaget som 
rör trädgården eftersom detta inte påverkar något allmänt intresse och 
trädgårdsanläggningar normalt inte omfattas av någon kommunal 
myndighets verksamhetso1måde. 

När det gäller terrassmuren mot vattnet har Härnösands kommun däremot ett 
mycket starkt intresse som är angeläget att lyfta i sammanhanget. Det har 
länge funnits en önskan om att förlänga strandpromenaden längst med 
Nattvikens strand med en promenadväg/bro nedanför residenset. Härnösands 
konunun är angelägen om att detta beaktas då skyddsbestämmelser utarbetas. 

Vad annexet beträffar är Härnösands kommun av den åsikten att en 
byggnadsminnesförklaring är ett för starkt skydd. Annexet har uppförts som 
en komplementfunktion till residenset och det bör finnas en flexibilitet som 
gör att byggnaden även i framtiden kai1 uppfylla residensets behov. 

Härnösands kommun vill framhålla att anläggningen i sin helhet ligger inom 
riksintresset för kultur för Härnösand [Y21]. Vidare ligger annexet och 
terrassmuren inom influensområdet för den byggnadsminnesförklarade 
huvudbyggnaden. Om byggnadsmirmet kompletteras med en beskrivning av 
residenset och en bedömning av det kulturhistoriska värdet i enlighet med 
förslaget torde detta ge ett bra skydd även av influensområdet. Ett sådant 
skydd kan kompletteras med en ny detaljplan där annexet och terrassmuren 
ges ett rivningsförbud och lämpliga varsamhetsbestämmelser. 
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Datum Diarienummer 

Samhällsförvaltningen 2018-12-11 SAM-2018-2936-872 

I beredningen av detta ärende har mark- och exploateringshandläggare 
Hanna Viklund och stadsarkitekt Erik G Olsson deltagit. 

För samhällsnämnden 
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YTTRANDE 1(2) 

Datum Diarienummer 

Härnösands 
kommun 

2018-12-11 SAM-2018-2936-872 

Samhällsförvaltningen 
Alexandra Lagerlund, 0611-34 81 08 
alexandra.lagerlund@harnosand.se 

Postadress 

RESIDENSET 1 

Riksa ntikva rieä m betet 
Storgatan 41 

Box 5405 
114 84 Stockholm 

Remiss - Förslag till utökning av det statliga 
byggnadsminnet Härnösands residens, Residenset 1, dnr 
RAÄ-2018-35 70 

Härnösands kommuns yttrande 

Härnösands kommun välkomnar förslaget att foga en beskrivning av 
residenset och en bedömning av det kulturhistoriska värdet till ett beslut om 
byggnadsminne. En sådan beskrivning är enligt kommunens uppfattning ett 
stöd för fastighetsägaren, brukaren och våra kommunala instanser i det 
gemensamma arbetet att utveckla och vårda fastigheten. 

Härnösands kommun ställer sig mer tveksam till förslaget att utöka 
byggnadsminnet till att omfatta även terrassmuren och annexet. 

Härnösands kommun avstår från att kommentera den del av förslaget som 
rör trädgården eftersom detta inte påverkar något allmänt intresse och 
trädgårdsanläggningar normalt inte omfattas av någon kommunal 
myndighets verksamhetsområde. 

När det gäller terrassmuren mot vattnet har Härnösands kommun däremot ett 
mycket starkt intresse som är angeläget att lyfta i sammanhanget. Det har 
länge funnits en önskan om att förlänga strandpromenaden längst med 
Nattvikens strand med en promenadväg/bro nedanför residenset. Härnösands 
kommun är angelägen om att detta beaktas då skyddsbestärnmelser utarbetas. 

Vad annexet beträffar är Härnösands kommun av den åsikten att en 
byggnadsminnesförklaring är ett för starkt skydd. Annexet har uppförts som 
en komplementfunktion till residenset och det bör finnas en flexibilitet som 
gör att byggnaden även i framtiden kan uppfylla residensets behov. 

Telefon 

Härnösands kommun 
Sam häUsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

Hemsida 

www.harnosand.se 

E-post 

sam ha llsforvaltn i ngen@harnosand.se 

0611-34 80 00vx 

Fax 

0611-34 81 65 

Organisationsnr 

212000-2403 

Bankgiro 

5576-5218 



Härnösands kommun XXX 
Datum Diarienummer 

Samhällsförvaltningen 2018-12-11 SAM-2018-2936-872 

Härnösands kommun vill framhålla att anläggningen i sin helhet ligger inom 
riksintresset för kultur för Härnösand [Y21]. Vidare ligger annexet och 
terrassmuren inom influensområdet för den byggnadsminnesförklarade 
huvudbyggnaden. Om byggnadsminnet kompletteras med en beskrivning av 
residenset och en bedömning av det kulturhistoriska värdet i enlighet med 
förslaget torde detta ge ett bra skydd även av influensområdet. Ett sådant 
skydd kan kompletteras med en ny detaljplan där annexet och terrassmuren 
ges ett rivningsförbud och lämpliga varsamhetsbestämmelser. 

I beredningen av detta ärende har mark- och exploateringshandläggare 
Hanna Vik.lund deltagit. 

Erik G Olsson 
Stadsarkitekt 
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HÄRNÖSAND 
ENERGI & MIUÖ 

5/2018 

Ordinarie 
Ann Charlotte Visen (ordförande) 
Eva Goes 
Lennart Bolander 
Sonja Näsholm 
lssam Sassi 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, administrativ chef 

2018 -12-20 

Dr;r ~sJ_g-311 -IDz 1 

PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand 
Energi & Miljö AB, HEMAB 
2018-09-03 

Suppleanter 
Lennart Böhlin 
Malin Lindroth (tjä.gör, deltog t om § 46.1) 
Mathias Johansson (tjänstgörande) 
Anne Möller Söderberg 

Marcus Tämvik, affärsområdeschef Fjärrvänne (deltog § 44 och 46.1) 
Jonathan Grip, utvecklingschef (deltog § 47.1 , 47.2 och 48. I) 

Plats: Konferenslokal Smitingen, HEMAB 

§ 39 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann Charlotte Visen hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 40 

Val av protokolljusterare 

lssam Sassi utsågs att med ordföranden Ann Charl otte Visen j ustera dagens protokoll. 

§ 41 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes med el/ tillägg: 
§ 48.1 - J'!formation om SIKT, Grip 

§ 42 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte I I juni lades med godkännande till handlingarna . 
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§ 43 

VD.rapport 

VD gick igenom rapporten från 31 augusti och kommenterade delar av innehållet. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 44 

Avstämning affärsplan 

Tämvik presenterade en avstämning mot affärsplanen för affärsområde Fjärrvänne. Kund
dialogen blir allt mer central för att bibehålla och attrahera nya kunder. Arbete pågår för att 
hitta tilltalande nya tjänster i fonn av serviceavtal, övervakning av kundens vännesystem 
samt möjlighet för kunder att genom nya affärsmodeller bli så kallade procumenter och 
bidra med egen vänneproduktion. Aktuella investeringar för trygg drift och distribution 
presenterades såsom information om insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare. Ång
pannan beräknas vara i drift till 2040-2045 och fastbränslepannan (Bio) till 2030-2035()1.) 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

(i-) C) vtf(•l~>Ji/14f'I,{ ltu,~pl"lfrl,:dl r .. 16 sel<,,._k,,;,~) 
§ 45 7;,·ro11r', '< r,A~"Y·'< h'f' <>1 , ~r,;,' o,.., <•1 -.,/v(L4J4,{ r.,6,. ltr4ff'1-

{ur sfo rl'< .,,,~rr>1ck.,,,,A(/ J~u/1<,1 j''v .{~dulu,1 hh,,,lf 
Ekonomi L / , , 

Arlunt- t.-1.l,vt 11u/f ~'-1nl\,,;/.1-1<. ~ CJ 
1. Månadsbokslutjuli 2018. bilaga 

Nyberg presenterade bokslutet för juli. Resultatet 12, I Mkr är 0,3 Mkr sämre än 
budget. Fjärrväm1e bidrar positivt främst genom högre försäljningspriser på el och 
elcertifikat. Även elnät bidrar positivt, medan återvinning och vatten ligger lite efter 
budget resultatmässigt. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 46 

Beslutsärenden 

1. Fjärrvärmepris 2019, bilaga 
Tämvik var föredragande. Möten i den så kallade Prisdialogen har genomförts i juni 
och augusti där kundrepresentanter fått ta del av affärsområdets budgetförslag och 
förslag till prisjustering som följer av budgetförslaget. Ansökan om fortsatt medlem
skap i Prisdialogen kommer att skickas in under september månad. Styrelsen fick 
presenterat det förslag till prisjuste1ing som arbetats fram. 

Styrelsen beslutade: 

att priset på fjärrvännc höjs med 1,5 procent i genomsnitt för 20 I 9. 
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2. Ana~vs- och rapportverk1yg.för automatisering och nya tjänster, bilaga 

§ 47 

Nyberg var föredragande. I SWOT-arbetet kopplat till affärsplanen har det identifie
rats ett utvecklingshinder i fonn av mycket manuellt arbete när det gäller analyser, 
rapporter och uppföljning. För att ekonomifunktionen ska kunna ge ett bra funktions
stöd behöver tid frigöras. En väl fungerande och effektiv ekonomiorganisation med 
smidiga processer, rutiner och stödsystem är en grundförutsättning för att möta för
väntningar från styrelse, företagsledning och andra intressenter. För att effektivisera 
verksamheten finns en ide om att investera i ett rapport- och analysverktyg som hjäl
per oss att standardisera rapporter och automatisera vissa arbetsmoment. Systemet 
ger också möjligheter att i framtiden inteI:,rrera delar såsom mål- och nyckeltalsupp
följning i ett strukturerat fonnat. 

Styrelsen beslutade: 

att godkänna en investering i ett analys- och rapport verktyg med budget på 
550 000 kronor 

Övriga ärenden 

1. Fördjupad utredning av biogasanläggningen med målsältning all bli en regional ak
tör.för mo/lagning av matm:fall, bilaga 

2. 

Grip var föredragande. När HEMAB beslutade att bygga en biogasanläggning var in
tentionerna att den skulle täcka behoven för Härnösands kommuns matavfall, men 
behoven från närliggande kommuner har gjort att vi idag även tar emot matavfall 
från Sundsvall och Örnsköldsvik. Intresset är nu stort hos fler kommuner (Kramfors, 
Sollefteå, Timrå, Sundsvall , Örnsköldsvik) att skicka matavfall till HEMABS bio
gasanläggning. Regeringen beslutade tidigare i år om ökade krav på kommunernas 
insamling av matavfall med start 2021. Detta medför att kommuner som inte bedriver 
insamling av matavfall måste börja agera, och ett steg i detta arbete är att finna ett 
bra alternati v för mottagning av det insamlade avfallet. HEMABs biogasanläggning 
har en god möj lighet att fylla detta behov men då behöver kapaciteten byggas ut med 
cirka 15 000 ton mot dagens 5000 ton, det vill säga totalt 20 000 ton. Vi har under
sökt de ekonomiska och marknadsmässiga möjligheterna kopplat till detta. Det blir 
viktigt att trygga avsättning av slutprodukterna gödsel och fordonsgas för att ekono
min ska fungera tillfredsställande. Nästa steg blir nu att officiellt ta kontakter och 
föra dialog med de olika kommunintressenterna. 

Fortsau arbete med all ta_{i-am underlag.för eventuell byggnation av so/cellsanlägg
ningar, bilaga 
Grip var föredragande och redogjorde för de tankar som finns på byggande av sol
cellsanläggningar. Bidrag har beviljats för två av fem föreslagna anläggningar, en an
läggning vid Äland återvinningsanläggning (800 kvm) samt en anläggning på bygg
naden som hyser elpanna 24 inom affårsområde fjärrvänne vid Gånsviksvägen (70 
kvm). Styrelsen gav klartecken till fortsatt utredning i syfte att se om endera eller 
båda projekten ska genomföras. 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. f[ 0J 
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Intressebolag och övrigt ägande 

KBAB 
Aktuellt med förlängning av koncessioner samt infom1ation om bränder som härjat i som
mar på täkten i Norrmossaflon. 

ServaNet 
17- 18 september an-angeras strategimöte samt styrel semöte. 

Norrsken 
Styrelsesemina1ium samt styrelsemöte 5-6 september. 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 

§ 48 

Övriga frågor 

I. In.formation om SIKT 
Grip var föredragande. HEMAB är tillsammans med åtta andra företag från Höga 
Kusten industrigrupp projektpartners i SIKT. Alla partners är med i ett eller flera 
delprojekt. HEMABs intresse ligger främst i digitali seringsprojekt där vi tär riktade 
pengar för direkt behovsanknutet forsknings- och utvecklingsarbete hos deltagande 
företag. Från Luleå Universitet deltar stödforskare som ska se till att den akademiska 
nivån hålls på rätt nivå. HEMAB omfattas av två olika fa11studier; dataanalys och 
lagring/simulering samt plattfonnsoberoende interface för kundgränssnitt. Kopplat 
till detta projekt genomförs en riktad rekrytering av en digitaliseringsexpert, en pro
cess som pågår. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 49 

Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ann Charlotte Visen tackade för all as deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 

vr:::yzp,/(_ "----
/4ndreas Einarsson Ann Charlotte Visen ' 41 / 

lssäm Sassi ' 
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ENERGI & MILJÖ 

rHARNösti.~os Ko1.Avu\i
1 I 201s -12- 2 o · 

E:_Ks \~ -?JJ1- /o}_J 
6/2018 

Ordinarie 
Ann Charlotte Visen (ordförande) 
Eva Goes 
Lennart Bolander 
Sonja Näsholm 
Issam Sassi ( deltog fr o m § 56.1) 
Lars-Gunnar H ultin 
Sonny Anderson 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, administrativ chef 

PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand 
Energi & Miljö AB, HEMAB 
2018-10-18 

Suppleanter 
Sven-Erik Landgren 
Krister Eriksson 
Mathias Johansson 
Anne Möller Söderberg 

Marcus Tämvik, affärsområdeschef Fjärrvänne ( deltog § 56.1) 
Irene Hedlund, affärsområdeschef Återvinning (deltog§ 56.1) 
Tobias Sjöstrand, affärsområdeschefVatten (deltog§ 56.1) 
Andreas Einarsson, affärschefElförsäljning (deltog§ 56.1) 

Plats: Konferenslokal Smitingen, HEMAB 

§ 50 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann Charlotte Visen hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 51 

Val av protokolljusterare 

Sonja Näsholm utsågs att med ordföranden Ann Charlotte Visen justera dagens protokoll. 

§ 52 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg. 
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§ 53 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 3 september lades med godkännande till handlingarna. 

§ 54 

VD-rapport 

VD gick igenom rapporten från 30 september och kommenterade delar av innehållet. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 55 

Ekonomi 

I . Månadsbokslut augusti 2018, bilaga 
Nyberg presenterade bokslutet för augusti. Resultatet 14,3 Mkr är 4 Mkr bättre än 
budget och 2 Mkr bättre än utfall för juli. Fjärrvärme bidrar fortsatt positivt genom 
högre försäljningspriser på el och elcertifikat. Även elnät och vatten bidrar positivt, 
och återvinningen presenterar en bättre debitering än budget för augusti, men ligger 
trots det fortfarande under budget på grund av höga kostnader för snöröjning och un
derhåll samt lägre jordintäkter. Framför allt vindkraften bidrar starkt. 

2. Prognos 3,2018, bilaga 
Nyberg presenterade tredje prognosen (P3) som pekar på ett årsresultat på för kon
cernen på 21 ,0 Mkr att jämföra med P2 på 22,2 Mkr, PI på 22,4 Mkr och budget på 
19,5 Mkr. Eventuella nedskrivningsbehov är inte beaktade i prognosen utan detta blir 
en del i bokslutsarbetet. 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 

§ 56 

Övriga ärenden 

I . Budget 2019, bilaga 
Af Geijerstam Unger och Nyberg inledde med att presentera årets budgetförutsätt
ningar. Därefter redovisade respektive chef sin del av budgeten och de utmaningar 
som finns samt vilka investeringar som planeras. Budgeten för 2019 siktar på ett re
sultat före dispositioner på 23, I Mkr vilket skulle ge en avkastning på cirka 7,5 %. 
(ägarkrav 5 %). lnvesteringsramen föreslås bli 118 Mkr. Budgeten tar sikte på ett 
högre resultat baserat på förväntade starka priser på el och elcertifikat 20 I 9. Då dessa 
faktorer kan bedömas, men inte påverkas, budgeteras ett något högre resultat än tidi.- lf / 
gare. Vid styrelsemötet 29 oktober fattas beslut om budget 2019. i; v}'(/ 
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2. Särredovisning vatten 2018, bilaga 
Af Geijerstam Unger var föredragande. Rapporten är upprättad och ska finnas till
gänglig och kunna presenteras när den efterfrågas. 

Intressebolag och övrigt ägande 

KBAB 
Inget att rapportera. 

ServaNet 
Inget att rapportera. 

Norrsken 
Inget att rapportera. 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 

§ 57 

Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ann Charlotte Visen tackade för allas deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 

Justeras 

r ]t, 1. \. ( 1. \C\.1. ll-.\ \t (.{._v,. 
Am1 Charlotte Visen 

S!J!N~ h 1 onJa as om 
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Ordinarie 
Ann Charlotte Visen (ordförande) 
lssam Sassi 
Lars-Gunnar Hultin 
Sonja Näsholm 
Hans-Åke Johansson (pers.repr) 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, administrativ chef 

Plats: Konferenslokal Smitingen, HEMAB 

§ 58 

Sammanträdet öppnas 

PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand 
Energi & Miljö AB, HEMAB 
2018-10-29 

Suppleanter 
Sven-Erik Landgren 
Krister Eriksson 
Mathias Johansson (tjänstgörande) 
Anne Möller Söderberg (tjänstgörande) 
Lennart Bölin (tjänstgörande) 
Malin Lindroth 

Ordförande Ann Charlotte Visen hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 59 

Val av protokolljusterare 

Lennart Bölin utsågs att med ordföranden Ann Charlotte Visen justera dagens protokoll. 

§ 60 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes utan tillägg. 

§ 61 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 18 oktober presenteras för godkännande samtidigt som detta 
protokoll vid decembermötet. 

;I(( --
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§ 62 

VD-rapport 

Ingen ny VD-rapport sedan föregående möte, men af Geijerstam Unger informerade om att 
Chargestorm inte längre är leverantör av betalningslösningar för laddstolpar. En ny leve
rantör och betallösning är på gång att introduceras för våra kunder i Härnösand. Under pe
rioden fram till att denna nya betallösning är färdig att presentera är det kostnadsfritt att 
ladda vid våra olika laddplatser. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 63 

Ekonomi 

1. Månadsbokslut september 2018, bilaga 
Nyberg presenterade bokslutet för september. Resultatet 17,4 Mkr är 8 Mkr bättre än 
budget och 3 Mkr bättre än utfall för augusti . Fjärrvärme/vindkraft bidrar fortsatt po
sitivt genom högre försäljningspriser på el och elcertifikat. Även elnät och vatten bi
drar positivt. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 64 

I. Budget 2019, bilaga 
Af Geijerstam Unger återgav delar av presentationen vid föregående styrelsemöte 
samt besvarade de frågeställningar som fanns kvar efter budgetpresentationen vid fö
regående möte. Budgeten tar sikte på ett högre resultat baserat på förväntade starka 
priser på el och elcertifikat 2019. Då dessa faktorer kan bedömas, men inte påverkas, 
budgeteras ett något högre resultat än tidigare. Tidigare diskuterad förändring av 
budget för affärsområde återvinning är beaktad i nu liggande budget för styrelsen att 
besluta om. Styrelsen diskuterade ingående underlaget, som innebär ett resultat på 
23,5 Mkr motsvarande 7,7 procents avkastning på eget kapital (ägarkrav 5 %), och 
gick därefter till beslut. 

Styrelsen beslutade: 

att fastställa prisj usteringar 2019 

att fastställa resultatbudget för 2019 

att fastställa budgetram för investeringar 2019 

att uppdra till VD att hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa ny fastig
hetsrenhållningstaxa 2019 

2 
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§ 65 

Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ann Charlotte Visen tackade för allas deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 
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5/2018 

Närvarande: 
Styrelseledamöter 
Ann Charlotte Visen 
Lennart Bolander 
Eva Goes 
Magnus Kjellin 
Göran Albertsson 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 
1=,inda Eriksson, ekonom 

Plats: Nattviken, HEMAB 

§ 34 

Sammanträdet öppnas 

,~---- ' 
HARNOSA'JDS KO\'-'v\j\J 

2018 -12- 2 O 

PROTOKOLL Le l<s 1g_ 3 11- LC1_ 
styrelsesammanträde 
HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB) 
arg.nr 559113-8366 
2018-08-21 

Ordförande Ann Charlotte Visen hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 35 

Val av protokolljusterare 

Eva Goes utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 36 

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

§ 37 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemötet 19 juni 2018 lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 38 

Ekonomi 

I . Månadsbokslutjuli 2018 

Eriksson redovisade månadsbokslutet för juli . Ackumulerat resultat till och med juli är 
- 125 tkr, vilket är bättre än budget för perioden. Det har varit svårt att få fram 
kompletta uppgifter för att tillsammans med Statkraft göra klart definitiv avstämning 
och ekonomiskt utfall avseende januari. Arbetet fortsätter och underlaget kommer att 
skickas separat till styrelsen då det är klart meddelar Eriksson. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 39 

Affärs plan 

I. Avstämning av nyckeltal och prissättning 
Einarsson informerade om aktuellt säljläge avseende antal tecknade elavtal med 
kundanläggningar. Det har lossnat avseende avtalstecknandet och vi följer 
affärsplanen väl. Juni 47 elavtal och 49 kunder på anvisning, juli 54 elavtal och 45 
anvisning, augusti (tom 17/8) 40 elavtal och 85 anvisning. Önskemålen som tidigare 
uttryckts är fortfarande desamma, nämligen att kunna följa utfall och prognos av kund
och volymtillväxten, och gärna även för anvisningskunder om möjligt. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 40 

Övriga ärenden 

I . 

2. 

Rapport avseende marknadsaktiviteter 
Einarsson informerade om brevutskick till 179 stycken potentiella företagskunder i 
Härnösand. Det ska bli spännande att se vad utfallet av det kan tänkas bli . Föreningsel 
har mötts av väldigt svalt intresse. Hittills är det inga föreningar som inkommit med 
underlag trots påstötningar. Ytterligare påstötningar kommer att göras, men det ser ut 
som att vi kommer att få justera ner våra förväntningar avseende resultatet för denna 
aktivitet. 22 september är det Öppet Hus på HEMAB. Då kommer el försäljning att 
utgöra en egen station med försäljning. 29 september är det Superlördag på Stora 
Torget och HEMAB är huvudsponsor. Där kommer reklam att göras för el försäljning. 

Rapport pågående utveckling av arbetet 
Af Geijerstam Unger redogjorde för arbetet med utveckling samt finslipande av 
processer, rutiner och ansvarsfördelning. Det är mycket som ska lösas, men kontakter 
börjar falla på plats. Vi ska använda bredden i vår organisation för att på bästa sätt lösa 
de situationer och det arbete som uppstår. 11 oktober an-angeras en kick-off 
tillsammans med Statkraft, vilket kommer att bli en bra start på hösten. 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna . (J. ;1f; 
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§ 41 

Sammanträdet avslutas 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

)11uJ'2JlllL 
Andreas Einarsson 

, 

Justeras 
I 

7 ( l( 1f ... , tl ( ~(. \.,'-171,Lt,l ( l{<..1.. rc '-

Ann Charlotte Visen 
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6/2018 

Närvarande: 
Styrelseledamöter 
Ann Charlotte Visen 
Lennart Bolander 
Eva Goes 
Magnus Kjellin 
Göran Albertsson 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 

Plats: Nattviken, HEMAB 

§ 42 

Sammanträdet öppnas 

I 2018 -12- 2 o 
L 

PROTOKOLL L.'K~?J -?J11-1or , 
styrelsesammanträde 
HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB) 
org.nr 559113-8366 
2018-10-16 

Ordförande Ann Charlotte Visen hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 43 

Val av protokolljusterare 

Göran Albertsson utsågs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

§ 44 

Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

§ 45 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemötet 2 I augusti 2018 lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 46 

Ekonomi 

1. Månadsbokslut augusti 2018 
Af Geijerstam Unger var föredragande. Ackumulerat resultat till och med augusti är -
127 tkr, vilket är bättre än budget för perioden (-616 tkr) . Styrelsen önskar en 
redovisning avseende elcertifikatpriset på 25 kr/MWh, samt vad differensen i 
kraftnetto mellan utfall och budget beror på. Definitiv avstämning och utfall för 
januari är ännu inte klart. Precis som det utlovats tidigare kommer det att skickas ut 
separat då det är klart. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 47 

Affärs plan 

1. Avstämning av nyckeltal och prissättning 
Einarsson informerade om aktuellt sälj läge avseende antal tecknade elavtal avseende 
kundanläggningar fram till och med september. Vi följer affärsplanen väl med 67 avtal 
under september. Totalt nu 702 avtalade externa kundanläggningar. Nu finns även 
antalet kunder med anvisningsleverans med i rapporten, 590 stycken per den 8 
oktober. Totalt under året har en bit över tusen kunder någon gång varit 
anvisningskunder. Prognosen just nu pekar på en total försåld årsenergiförbrukning på 
9 GWh för helåret 2018. 

Styrelsen diskuterade huruvida vi kan dra nytta av de elcertifikat som 
mikroproducenter genererar och eventuellt inte säljer eller nyttjar själva. Styrelsen 
önskade en utredning om detta är möjligt samt i så fall hur det påverkar administration 
och avtalsvillkor. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 48 

Övriga ärenden 

1. Brev om avtals.förnyelse, bilaga 
Einarsson informerade om att första omkontrakteringen just startat med utskick och 
uppföljning och att det blir spännande att se utfallet av denna. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 49 

Övriga frågor 

1. Fråga om u(fa/1 av intresselista for avtalstecknande Superlördag 2919, Kjellin 
Einarsson ber att få återkomma i frågan vid nästkommande styrelsemöte. 

2. Redogörelse över status av hela a.ffciren med Statkrafi, Kjellin 
Kjellin presenterade hur affären ser ut idag samt vad vi avtalade om ifrån början, det 
vill säga hur den utvecklats och i viss mån principiellt avvikit från den ursprungliga 
planen/affären. Det finns två parametrar där Statkraft inte lever upp till vad de sa i 
upphandlingsprocessen; volymflexibilitet avseende elcertifikat samt volymflexibilitet i 
kommunkoncernportföljen. Hur stora belopp detta innebär ber Kjellin att få 
återkomma om för att svara på. 

3. Seminariedag tillsammans med Statkrafl, afGeijerstam Unger 
Åtta medarbetare från HEMAB samt sex medarbetare från olika kontor inom Statkraft 
möttes 11 oktober på Sambiblioteket i Härnösand i syfte att utveckla personliga 
kontakter och arbeta tillsammans i frågor som är viktiga för samarbetet i elaffären och 
där vi delvis har lite olika syn. Dagen som får betecknas som lyckad avslutades med 
gemensam aktivitet och middag. 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 

§ 50 

Sammanträdet avslutas 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

Vid protokollet 

!h:!~!Jt~c_ 
Justeras 

1\. I. 11 " \ 
kJ( lll t'~(U,. l , 4 ~ v Ur, ¼ 

Ann Charlotte Visen 

~ (_/ , l 1
1 ~t 

Göran Albertsson 
I 
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Ordinarie 
Ann Charlotte Visen (ordförande) 
Eva Goes 
Lennart Bolander 
Sonja Näsholm 
Issam Sassi 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, administrativ chef 

Plats: Konferenslokal Smitingen, HEMAB 

§ 36 

Sammanträdet öppnas 

r--- -- -
IHARNÖSN,ms KO~'\' ..,~ 

I 201a -12- 20 

t; K? )g -311-/0f - j 
PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand Elnät 
AB, HEAB, 2018-09-03 

Suppleanter 
Lennart Böhlin 
Anne Möller Söderberg 
Mathias Johansson (tjänstgörande) 

Ordförande Ann Charlotte Visen häl sade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 37 

Val av protokolljusterare 

lssam Sassi utsågs att med ordföranden Ann Charlotte Visen justera dagens protokoll. 

§ 38 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes. 

§ 39 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 11 juni lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 40 

VD-rapport 

VD gick igenom rapporten från 31 augusti och kommenterade delar av innehållet. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 41 

Ekonomi 

I. Månadsbokslutjuli 2018. bilaga 
Nyberg presenterade bokslutet för juli. Resultatet 7, I Mkr är 0,4 Mkr bättre än bud
get för perioden. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 42 

Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ann Charlotte Visen tackade för allas deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 

Vi:::('3,J/L<-,..__- -
A dreas Einarsson 
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Ordinarie 
Ann Charlotte Visen (ordförande) 
Eva Goes 
Lennart Bolander 
Sonja Näsholm 
Issam Sassi 
Lars-Gunnar Hultin 
Sonny Anderson 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, administrativ chef 

[HAANÖS/\'.OS KC\ V~N 

~ 2018 -12- 2 0 

°ቶ� Ks \ S, 3 I r . I o J 
PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand Elnät 
AB, HEAB, 2018-10-18 

Suppleanter 
Sven-Erik Landgren 
Krister Eriksson 
Mathias Johansson 

Per Mellberg, affårsområdeschef elnät (deltog§ 49.1) 

Plats: Konferenslokal Smitingen, HEMAB 

§ 43 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann Charlotte Visen hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 44 

Val av protokolljusterare 

Sonja Näsholm utsågs att med ordföranden Ann Charlotte Visen justera dagens protokoll . 

§ 45 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes. 

§ 46 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrel semöte 3 september lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 47 

VD-rapport 

VD gick igenom rapporten från 30 september och kommenterade delar av innehållet. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 48 

Ekonomi 

1. Månadsbokslut augusti 2018, bilaga 
Nyberg presenterade bokslutet för augusti. Resultatet 8, 1 Mkr är 1,0 Mkr bättre än 
budget för perioden. 

2. Prognos 3,2018, bilaga 
Nyberg presenterade tredje prognosen (P3) som pekar på ett årsresultat på 12,2 Mkr 
att jämföra med P2 på 12,0 Mkr, PI på 11 ,6 Mkr och budget på 11 ,0 Mkr. 

Rapporterna lades med godkännande till handlingarna. 

§ 49 

Övriga ärenden 

1. Budget 2019, bilaga 
Af Geijerstam Unger och Nyberg inledde med att presentera årets budgetförutsätt
ningar. Därefter redovisade affärsområdeschef Mellberg sin del av budgeten och de 
utmaningar som finns samt vilka investeringar som planeras . Budgeten för 20 I 9 sik
tar på ett resultat på 11 ,0 Mkr. lnvesteringsramen föreslås bli 26,0 Mkr. 

Vid styrelsemötet 29 oktober fattas beslut om budget 2019. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 
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§ 50 

Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ann Charlotte Visen tackade för allas deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 

Justeras 

l\}.i..u( \. '- < "-- l\. l\ , \,l ~ '-"'

Ann Charlotte Visen 

SoQafr 
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7/2018 

Ordinarie 
Ann Charlotte Visen (ordförande) 
lssam Sassi 
Lars-Gunnar Hultin 
Sonja Näsholm 
Hans-Åke Johansson (pers.repr) 

Övriga 
Lena af Geijerstam Unger, VD 
Andreas Einarsson, sekreterare 
Jonas Nyberg, administrativ chef 

20?8 -12- 2 0 
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PROTOKOLL fört vid ordinarie 
styrelsesammanträde Härnösand Elnät 
AB, HEAB, 2018-10-29 

Suppleanter 
Sven-Erik Landgren 
Krister Eriksson 
Mathias Johansson (tjänstgörande) 
Anne Möller Söderberg (tjänstgörande) 
Lennart Bölin (tjänstgörande) 
Malin Lindroth 

Tomas Styf, verksamhetsutvecklare (deltog§ 56) 

Plats: Konferenslokal Smitingen, HEMAB 

§ 51 

Sammanträdet öppnas 

Ordförande Ann Charlotte Visen hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 

§ 52 

Val av protokolljusterare 

Lennart Bölin utsågs att med ordföranden Ann Charlotte Visen justera dagens protokoll. 

§ 53 

Godkännande av föredragningslistan 

Utsänd föredragningslista godkändes. 

§ 54 

Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 18 oktober presenteras för godkännande samtidigt som detta 
protokoll vid decembermötet. 
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§ 55 

VD-rapport 

Ingen ny VD-rapport att presentera. 

§ 56 

Avstämning affärs plan 

Styf presenterade de utmaningar som ligger i verksamheten den närmaste tiden, bland an
nat införandet av den nationella elmarknadshubben som ska samla marknadsaktöremas och 
elkundernas olika information i syfte att utveckla den svenska elmarknaden. Styf informe
rade även om den nya elnätregleringen samt redogjorde för hur den kommer att påverka 
intäktsmöjligheterna under kommande regleringsperiod, år 2020-2023. lntäktsramen för 
Härnösand Elnät AB kommer att minska. Styf informerade även om utvecklingen av in
tresset för att installera solceller, digitalisering och smarta elmätare samt bedömningar av 
hur antalet elbilar kan komma att utvecklas och vad det kan innebära för en elnätägare. 
Ordförande Visen bjöd in styrelsen till stundande seminarium om digitala tjänster som ar
rangeras av ServaNet 15 november. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 57 

Ekonomi 

I. Månadsbokslut september 20 I 8. bilaga 
Nyberg presenterade bokslutet för september. Resultatet 9,7 Mkr är 2,3 Mkr bättre än 
budget för perioden. 

Rapporten lades med godkännande till handlingarna. 

§ 58 

Beslutsärenden 

i. Budget 2019. bilaga 
Af Geijerstam Unger återgav delar av presentationen vid föregående styrelsemöte 
och gick igenom de föreslagna beslutsformuleringama. 

Styrelsen beslutade: 

att fastställa prisjusteringar för Elnät 20 19 

att fastställa resultatbudget för 20 I 9 

att fastställa budgetram för investeringar 20 19 1h 
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§ 59 

Sammanträdet avslutas 

Ordföranden Ann Charlotte Visen tackade för allas deltagande och förklarade sammanträ
det avslutat. 

Justeras 

3 (3) 
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PROTOKOLL 1(3) P1 Härnösands LIJ kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Marianne Vestin Leffler 
marianne.vestin.leffler@harnosand.se 

Datum 

2018-12-04 HARNOSANG~ K0\.1MUNI 

2018 -tl- 19 I 
Drr k_~ ii -102-l)OO ..., 

Postadress 

Protokoll Kommunala Tillgänglighetsrådet 2018-12-03 

Datum 

Tid 

Plats 

Deltagare 

Måndagen den 3 december 2018 

Kl. 13.00-16.00 

Olof Högbergsalen, Sam biblioteket Härnösands kommun 

Juliana Leek 
Agneta Jonsson 
Ordförande TR (S) 
Louise Sohlin 
Gå och Bada 
Stefan Morell 

Härnösand/Kramfors Strokeförening 
Elisabeth Bylund 

FUB 
Bengt Danielsson 
Hörselskadades förening 
Inger Wiberg 
Autism och Asbergerföreningen 
Nils Anders Lindström 
Psoriasis Lokalförening 
Gerrit Heinsius 
Hjärt- och Lungsjukasförening 
Birgitta Larsson 
HR-avdelningen 
Marianne Vestin Leffler 
HR-avdelningen 

Neuroförbundet 
Rolf Andersson 
HSO 
Pia Niclasson 
HSO 
Kerstin Nilsson 
Reumatikerföreningen 
Ann-Sofie Höij 
Neuroförbu ndet 
Mikael Fröberg 
Reumatikerföreningen 

Protokollförare: Marianne Vestin Leffler 

Medverkande: Niklas Hälldahl, samhällsförvaltningen 

1. Valavjusterare 

Önne Norberg väljs till justerare. Tid för justering: tisdagen den 18 december 
kl. 11.00 på HR-avdelningen, Stadshuset. 

2. Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkändes i sin helhet. 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll lades till handlingarna. 

Besöksadress Hemsida Telefon Organisationsnr 
Härnösands kommun Stadshuset www.harnosand.se 0611-34 80 00 vx 212000-2403 
HR-avdelningen Norra kyrkogatan 3 E-post Fax Bankgiro 
871 80 Härnösand kommun@harnosand.se 0611-34 80 30 5576-5218 



Härnösands kommun PROTOKOLL 

Datum 

Kommunstyrelseförvaltningen 2018-12-04 

4. lnformationsärenden 

4.1 Tillgänglighetspriset: Rolf Andersson, HSO presenterade beredningens 
förslag till mottagare av det andra tillgänglighetspriset 2018. Beredningen 
förslår att Ronny Valter IF Rycket tilldelas priset med motiveringen att 
Ronny Valter " år efter år oförtröttligt jobbar vidare med att alla är välkomna 
att delta i IF Ryckets olika arrangemang, t.ex. matlagning, innebandy, 
simning, dans teater och musik". 

4.2 Information från samhällsförvaltningen Niklas Hällda}, teknikchef på 
samhällsförvaltningen. Niklas beskrev teknikavdelningens uppdrag, bl.a. 
drift och skötsel av gator och vägar, parkeringsfrågor och investeringar. 
Deltagarna gavs även möjlighet att ställa frågor om t.ex. snöröjning, 
snöhögar i korsningar och halkbekämpning på gångvägar. 
Samhällsförvaltningen har träffat ett nytt avtal angående snöröjningen som 
därmed förväntas bli bättre än tidigare år. 

Frågor från ledamöterna: finns möjlighet att måla Pollare på Trädgårdsgatan 
i en annan färg, går det att åtgärda slitage på gångbanan i Tullporten, finns 
möjlighet för taxi att köra in till bussarna på Resecenter för att möta personer 
som har svårigheter att själva förflytta sig till taxis uppställningsplats. 

Niklas undersöker om det går att måla pollarna samt slitaget på gångbanan i 
Tullportbacken. Frågan om taxi och resecenter ska Niklas ta med frågan till 
samhällsnämnden. 

Tillgänglighetsrådets engagemang uppskattas av samhällsförvaltningen och 
rådet ska även fortsättningsvis bjudas in av samhällsförvaltningen till dialog 
i större projekt. 

4.3 Inkommande ärenden: Vid mötet inkom ett ärende ett (1) angående 
taxis möjlighet att möta personer med beviljad färdtjänstkort eller 
handikapparkeringstillstånd direkt i anslutning till bussarna på resecenter. 

4.4 Studiebesök: Marianne Vestin Leffler informerade om studiebesök på 
Lärvux den 5.12 kl. 15 samt att referensgruppen är inbjudna till 
Västernorrlands museum (Murberget) i januari. 

5. Beslutsärenden 

Beredningen föreslår: 

att tillgänglighetspriset delas ut en(l) gång per år från och med 2019. 

att tillgänglighetsrådet beslutar att priset ska delas ut på våren eller hösten 
kommande år. 

att tillgänglighetspriset tillfaller Ronny Valter, IF Rycket. 

att ordförande överlämnar priset vid kommunfullmäktige den 1 7 december. 

att inkommen skrivelse gällande taxis möjlighet att möta personer med 
beviljad färdtjänst eller handikapparkeringstillstånd direkt i anslutning till 
bussarna på resecenter överlämnas till samhällsförvaltningen. 

Tillgänglighetsrådet biträder beredningens förslag. 

Sida 
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Härnösands kommun PROTOKOLL 

Datum 

Kommunstyrelseförvaltningen 2018-12-04 

6. Information från föreningarna 
Rolf Andersson informerar att det numera finns en kanslist på HSO 
expedition. Föreningarna uppmanas att undersöka om det finns 
arbetsuppgifter som kanslisten kan utföra. 

Pia Niclasson och Rolf Andersson informerar om att HSO ska byta 
beteckning till Funktionsrätt, Västernorrland. 

Kerstin Nilsson önskar att tillgänglighetsrådet träffas vecka 5 och/eller vecka 
7, 2019 och gemensamt diskuterar kommande ombyggnation av N ybrogatan. 

Föreningarna informerade om kommande eller genomförda jul/lucia 
aktiviteter i december. 

Påminnelse om att meddela nya företrädare från föreningarna till 
samordnaren/kontaktpersonen för tillgänglighetsrådet efter årsmötena. 

7. Övriga frågor/information 
Ordförande Agneta Jonsson meddelar att hon inte kvarstår som ordförande 
under kommande mandatperiod. Vem som kommer att efterträda Agneta 
Jonsson som ordförande är ännu inte fastställt. 

Birgitta Larsson och Marianne Vestin Leffler, HR-avdelningen avslutar 
uppdraget i Tillgänglighetsrådet vid årsskiftet 2018/2019. Kommande 
samordnare utses av kommunkansliet. 

Mikael Fröberg, reumatikerföreningen föreslår att när rådet i framtiden 
skriver fram ett ärende till exempelvis samhällsnämnden ska det även finnas 
med en hänvisning till aktuell lag eller förordning. Därmed får skrivelsen 
större dignitet och rådets inkommande ärenden blir snabbare hanterade. 
Rådet delar Mikael Fröbergs synpunkter och tar med förslaget gällande 
rådets framtida arbete och funktion. 

Ordförande föreslår att kommande ärenden ska skickas direkt till 
samordnaren. 

8. Kommande möten 
Datum för kommande tillgänglighetsråd hänskjuts till nästa ordförande 

Mötet avslutades med att ordförande varmt avtackades för de gångna fyra 
åren. 

Underskrift 

Underskrift 

Sida 
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