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Paragrafer §§ 68-84 
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 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Christina Lindberg   
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§ 71 Dnr 2019-000451 1.1.2.1 

Inrättande av tjänst - Projektadministratör 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att inrätta en tjänst på 100 % projektadministratör samt  

att tjänsten finansieras med externa projektmedel men med en 

basfinansiering inom kommunstyrelseförvaltningens budget.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina 

Lindberg (C) och Johan Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att formuleringen ”med placering på 

tillväxtavdelningen” i första attsatsen i förvaltningens förslag stryks. 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag samt ett 

tillägg i första attsatsen: med placering på ekonomiavdelningen. 

Anders Gäfvert (M) yrkar ändring på andra attsatsen i liggande förslag enligt 

följande: att tjänsten finansieras inom befintlig ram. 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Anders Gäfverts (M) förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordförande finner att det avseende första attsatsen föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) 

ändringsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag. 

Propositionsordning 2 

Ordförande finner att det avseende andra attsatsen föreligger två förslag till 

beslut: liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag. 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.        

Votering begärs och genomförs. 

Votering 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i enlighet med liggande förslag 

röstar ”ja” och den som vill att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta i 

enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag röstar ”nej”. 

Med 5 ja-röster mot 2 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsens 

arbetsutskott har beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Närv. Parti § 71 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander 

 

 S X  

Ingrid Nilsson  MP X  

Christina Lindberg  C  X 

Lotta Visén   S X  

Johan Sundqvist   MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Anders Gäfvert  M  X 

 

Reservation 

Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 

Härnösands kommun och kommunstyrelsen har under EU:s nuvarande 

programperiod för 2014-2020 tagit beslut om att medfinansiera dryga 20-

talet olika samfinansierade projekt. Av dessa projekt och avtal är vissa 

avslutade medan andra pågår till nästa programperiod startar.  

Kommunen är och har varit projektägare till ett dussin av dessa projekt och 

har under samma period även medfinansierat externa projekt med drygt 

13 mkr och drygt en miljon kr i insatt tid. Detta har bidragit till att 

Härnösands kommun kunnat göra investeringar och utvecklingsinsatser i 

både kommun och region för drygt 571 mkr. 
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Kommunstyrelseförvaltningen har sedan lång tid haft tillgång till en tjänst 

hos ekonomiavdelningen som hjälpt projekten med ekonomiska aktiviteter. 

Då tjänsten omreglerades 2018 till andra arbetsuppgifter har detta bland 

annat påverkat arbetet med att rekvirera externa medel i olika projekt på ett 

negativt sätt.   

Vi ser även att en projektadministratör skulle fylla ett behov hos andra 

förvaltningar som social-och arbetslivsförvaltningen. Många miljoner har 

funnits och en del finns fortfarande att söka inom det sociala området via 

ESF (Europeiska socialfonden). Inom detta har vi alla möjligheter lyckas 

bättre än tidigare med att växla upp egna medel och bidra fler kompetens- 

utveckling, sysselsättningsåtgärder samt integrationsinsatser. En 

projektadministratör som har som huvuduppgift att stötta från start till mål 

har större möjligheter att tillskansa sig kunskaper om hur ansökningar byggs 

upp ekonomiskt. 

Följder av att inte ha en projektadministratör 

Riskerar att inte få tillbaka de upparbetade kostnader som finns i pågående 

projekt. 

Projektgruppernas arbetsuppgifter har blivit administrativt tunga och 

kärnverksamheten har tappat fokus. 

Rapportering utifrån tidsatta ramar har försämrats och ibland uteblivit. 

Personal på ekonomiavdelningen har blivit överbelastad för att supporta de 

olika projektgruppernas ofta snabbt påkomna frågor utifrån kompletteringar 

av rekvisitioner. 

Likviditet har drabbats negativt pga. lång kreditgivning mot Tillväxtverket, 

Jordbruksverket m.fl. 

Kompetens saknas för strategiskt viktiga ekonomiska steg i 

projekthanteringen 

Vårt rykte som projektägare försämras. 

Behov 

Vi ser ett stort behov av en tjänst med fokus på projektekonomi och 

utveckling av externt finansierade projekt.   

Kontinuerligt löpande uppdateringar i de i olika ekonomisystemen inför 

revisions- och annat projektarbete. 

Ha dialog med olika projektpartner och kunna göra extern rapportering av 

projektredovisningen till t ex Tillväxtverket, Jordbruksverket m fl. 

Medverka i den interna rapporteringen till projektens olika projektgrupper, 

styrgrupper och andra intressenter. 

Stöd för projektgrupper och andra verksamheter i ekonomiska frågor. 
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Stöd i upphandlingsprocesser   

Stöd i ansökningsprocesser 

Administrativa arbetsuppgifter relaterade till projekten  

Omvärldsbevakning hålla sig ajour över vilka externa finansiering som finns 

att tillgå 

Hålla koll på utlysningar  

Omvärldsbevakning av hur andra kommuner/regioner jobbar med 

projektfinansiering  

Mervärden 

En tjänst som projektadministratör placerad hos tillväxtavdelningen kan 

dessutom möjliggöra ytterligare projektfinansiering av kommande 

utvecklingsprojekt.  

Ge högre kvalitet i hela organisationens projektarbete. 

Ge en jämnare likviditet.  

Ge minskad risk för viten och uteblivna ersättningar.  

Bättre möjlighet för uppväxling. 

Fler möjligheter för SOC och ALF att få stöd kring ansökningar och 

ekonomisk upplägg. 

Bedömning 

Då kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning är den avdelning som 

har flest externt finansierade projekt med olika partner finns ett stort behov 

av att inrätta en projektadministratörtjänst där. 

Tjänsten kommer till stora delar att bekostas av externt beviljade 

projektmedel, då vi ofta kan räkna in ekonomiarbetet i den totala 

projektkostnaden och därigenom erhållit extern finansiering för tjänsten.  

Idag finns t.ex. beviljat från tillväxtverket en 30 % finansiering fram till 

2022. 

Bedömningen grundar sig på kommunens övergripande mål och då 

framförallt på mål 8, välskött och stabil ekonomi.  

I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med 

långsiktighet. Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska 

ställning är god. Långsiktiga och rätt genomförda investeringar och 

upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och 

uppföljning samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en 

självklarhet.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16 

______  


