
 

 

 
 
Kommunfullmäktige 
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Datum 

2019-04-18 

 

  

 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 29 april 2019 kl. 13:15 i 

fullmäktigesalen i Rådhuset. 

Sammanträdet inleds med information av Andreas Hoff, 

Räddningsförbundet. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 

tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 

servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 

även på kommunens webbplats, www.harnosand.se/kfwebb  

 

Frågor till allmänhetens frågestund ska skickas in skriftligen innan 

sammanträdets början. Frågan ska ha inkommit senast kl.12 på fredagen 

innan fullmäktigesammanträdet för att kunna tas upp på närmaste 

sammanträdet. Ordföranden läser upp din fråga på mötet. Du måste 

uppge namn och din fråga måste beröra ett ärende som faller inom 

fullmäktiges beslutsområde. Frågan får inte handla om myndighetsutövning 

mot enskild. Du kan skicka in din fråga via kommunens hemsida, 

www.harnosand.se Mötet direktsänds på hemsidan. 

 
 Föredragningslista 
  

  

1.  Informationsärenden  

2.  Information från Revisionen 2019 

3.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 

4.  Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja hembud, Servanet AB 

5.  Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 

6.  Resultatutjämningsreserv 

7.  Årsredovisning 2018 

8.  Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands 
kommun verksamhetsåret 2018 

9.  Ansvarsfrihet kommunstyrelsen 2018 

10.  Ansvarsfrihet skolnämnden 2018 

11.  Ansvarsfrihet samhällsnämnden 2018 

12.  Ansvarsfrihet socialnämnden 2018 

13.  Ansvarsfrihet arbetslivsnämnden 2018 

14.  Ansvarsfrihet valnämnden 2018 

http://www.harnosand.se/kfwebb


Härnösands kommun 
Datum 

2019-04-18 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

15.  Ansvarsfrihet överförmyndaren 2018 

16.  Över- och underskottshantering 2018/2019 

17.  Interpellation till kommunalrådet - Om att verka för ökad politisk demokrati i 
Härnösand 

18.  Svar på Interpellation - Är det nödvändigt att i dagsläget satsa 
investeringspengar på "Framtidens Nybrogata?" 

19.  Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag 

20.  Avsägelser 2019 

21.  Valärenden 2019 

22.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

23.  Korta frågor - korta svar 2019 

24.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

 

Göran Norlander 

ordförande 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 24 april 2019 15:00 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 
Härnösand 
 
Din fråga 
Är det verkligen tillåtet att parkera på truttoarerna i Härnösand ? Läser man  kökortsteorifrågor så är 
svaret nej, har v id flera tillfällen råkat ut för detta, vilket gör det så gott som omöjligt att ta sig fram Ett 
klssiskt ställe att parkera på truttoarerna är Nybrogatan,i höjd med bankerna och tidningen 
Ångermanland, att detta är en policiär fråga,är jag medveten om, men vi har så bitt jag känner till en 
lokal trafiknämnd som skall verka för allas trafiksäkrhet, som fotgängare skall jag inte behöva ge mig i väg 
ut i körbanan för att truttoarer används av bilister och cyklister  och jag tycker att detta är en fråga för 
denna trafiknämnd att arbeta med. 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här Göran 
Norlander 
 
Samtycke 
2019-04-24 14.59 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 9 april 2019 19:11 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 
Härnösand 
 
Din fråga 
Hej! 
I vårat samhälle skall alla kunna ta sig fram på ett enklt och tryggt sätt , detta gäller så väl på gator som 
truttoarer, och mycket har gjortts för att förbättra framkomligheten,men en hel del återstår att göra . 
Ettt sådant är Truttoarerna på Torsvsiksgatan,infart mot Beckhuisgatan där det är så gått som omöjligt 
att på ett enkelt sätt ta sig upp på trtuttoaren,om man är beroende av hjälpmedel  eftersom 
truttoarkanterna inte är fasade,detta trots att området till största delen bebos av Äldre och 
funktionshindrade, vilket måste anses utgöra en trafikfara och således hoppas jag och säkert många med 
mig att åtgärder vidtas för att det skall bli så lätt och trafiksäkert så möjligt att ta sig fram. 
 
Härnösand 2019-04-09 
 
Med vänlig hälsning  
 
Andreas Menzel 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens ordförande Knapp Britta Thyr 
 
Samtycke 
2019-04-09 19.10 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
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§ 63 Dnr 2019-000115 1.1.1.1 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja 
hembud, Servanet AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att om Ragunda och/eller Strömsunds kommuner inte väljer att nyttja 

hembudsrätten i ServaNet AB, godkänna att HEMAB kan delta i det aktuella 

hembudet.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lotta Visén (S) i handläggningen i detta ärende. 

Bakgrund 

Bergs kommun har vid årsskiftet 2018/2019 sålt sitt fibernät till IP Only, 

varför deras ägande i ServaNet AB kommer att avvecklas. Enligt en 

hembudsklausul i ServaNets bolagsordning kommer aktierna att bjudas ut till 

övriga delägare. 

Diskussioner har förts i ServaNets styrelse och sedan i HEMABs styrelse där 

man enats att rekommendera att Ragunda och Strömsunds kommuner först 

erbjuds möjlighet att nyttja hembudet då deras andelar i bolaget är mindre än 

verksamhetens omfattning i respektive kommun. 

Om dessa delägare skulle välja att inte nyttja sin hembudsrätt kan det vara av 

intresse för HEMAB att nyttja hembudet. För att det ska gå måste dock 

Kommunfullmäktige ge sitt medgivande till detta. 

Hembudet motsvarar totalt 2% av aktiekapitalet, knappt 100.000 kronor. 

Socialt perspektiv 
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Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 27 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-07 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja hembud, Servanet AB, 

2019-02-25  

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Per Jonsson, 0611-34 80 19 
per.jonsson@harnosand.se 
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Dnr  
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja 
hembud, Servanet AB 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att om Ragunda och/eller Strömsunds kommuner inte väljer att nyttja 

hembudsrätten i ServaNet AB, godkänna att HEMAB kan delta i det 

aktuella hembudet.  

 

Beskrivning av ärendet 

Bergs kommun har vid årsskiftet 2018/2019 sålt sitt fibernät till IP Only, 

varför deras ägande i ServaNet AB kommer att avvecklas. Enligt en 

hembudsklausul i ServaNets bolagsordning kommer aktierna att bjudas ut 

till övriga delägare. 

Diskussioner har förts i ServaNets styrelse och sedan i HEMABs styrelse 

där man enats att rekommendera att Ragunda och Strömsunds kommuner 

först erbjuds möjlighet att nyttja hembudet då deras andelar i bolaget är 

mindre än verksamhetens omfattning i respektive kommun. 

Om dessa delägare skulle välja att inte nyttja sin hembudsrätt kan det vara 

av intresse för HEMAB att nyttja hembudet. För att det ska gå måste dock 

Kommunfullmäktige ge sitt medgivande till detta. 

Hembudet motsvarar totalt 2% av aktiekapitalet, knappt 100.000 kronor. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.    
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Beslutsunderlag 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja hembud, Servanet AB, 

2019-02-25  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Per Jonsson 

Utredare 

 

Bilagor 

"[Skriv text här]"  
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§ 68 Dnr 2018-000506 040 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen av det beslutade åtgärdsförslaget på 3,6 mkr för 

en budget i balans 2019 för socialnämnden 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

I verksamhetsplan 2019 saknades åtgärdsförslag motsvarande 3,6 mkr för en 

budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade att en handlingsplan för 

denna summa skulle presenteras senast i april 2019. Socialnämnden har nu 

godkänt åtgärder motsvarande denna summa vilket innebär en budget i 

balans.  

Beslutsunderlag 

Rev. tjänsteskrivelse, 2019-04-08 

Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2019-03-18 

Bilaga - Anstånd för budget i balans 2019 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-03-29 § 55 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Nybrogatan 8 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Socialnämnden 

Anstånd för budget i balans 2019 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslås besluta  

att godkänna åtgärdsförslag på besparingar motsvarande 3,6 mnkr för en budget i 

balans 2019, 

att redovisa beslutet för Kommunfullmäktige, samt 

att paragrafen justeras omedelbart.     

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

I Verksamhetsplan 2019 saknades åtgärdsförslag på besparingar 

motsvarande 3,6 mnkr för en budget i balans. Kommunfullmäktige 

beslutade om anstånd för att redovisa de 3,6 mnkr som återstod i form av 

handlingsplan senast i april 2019.  

Ärendet 

I det följande presenteras de åtgärder som föreslås för att 2019 års budget ska vara 

i balans. Nedan följer en uppställning av de åtgärder som leder fram till de 3,6 

mnkr som krävs för en budget i balans för 2019 samt vilken den beräknade 

ekonomiska effekten blir. De olika förslagen beskrivs dessutom i bilagor till detta 

ärende. 

 

Åtgärdsförslag    Mnkr 

Ej tillsätta vakans, verksamhetsutvecklare  0,5 

Transporter daglig verksamhet till SAM   0,6 

Ökade kostnader korttidstillsyn   -0,2 

Ej starta ombyggnation Härnögården   0,9 

Projekt, försörjningsstöd    0,3 

Ej tillsätta vakans (åter i september), lokalintendent  0,4 

Ej tillsätta vakans, administratör   0,1 

Detaljbudgetförändring, TES   0,3 

Arbetskläder     0,4 

Högre intäkter elevhem    0,1 

Minskad vikariebudget    0,2 
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Bilagor 

Bilaga – Anstånd för budget i balans 2019 

 

 

Fredrik Mattsson 

Tf Förvaltningschef   
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 Socialnämnden 

Anstånd för budget i balans 2019 

 

Föreslagna åtgärder 

I det följande presenteras de åtgärder som föreslås för att 2019 års budget ska vara 

i balans. Åtgärder som påverkar tjänster redovisas under en rubrik, övriga åtgärder 

under en rubrik. Till de åtgärder som påverkar tjänster biläggs risk- och 

konsekvensanalyser. De åtgärder som finns under rubriken Övriga åtgärder 

beskrivs i olika omfattning beroende på karaktär. 

 

Tjänster 

Vakanshålla tjänst som verksamhetsutvecklare inom hemtjänst 
och särskilt boende under 2019, 1.0 årsarbetare 

Bakgrund 

Hemtjänsten och särskilt boende delar på en verksamhetsutvecklare om 1.0 

årsarbetare. För närvarande är denna tjänst vakant och förslaget är att denna 

tjänst fortsatt hålls vakant under 2019.  

Genomförbarhet 

Förvaltningen bedömer att denna tjänst fortsatt kan hållas vakant under året. 

Konsekvenser 

Övriga tjänstemän inom dessa verksamhetsområden får ta ett större ansvar 

för verksamhetsutvecklingen. Arbetsmiljön för personal inom 

verksamhetsområdet måste dock fortsatt följas.  

Ekonomi 

Vakanshållandet av tjänsten innebär en beräknad besparing om 0,5 mnkr. 
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Vakanshålla del av tjänst som administratör inom hemtjänst, 
0.25 årsarbetare 

 

Bakgrund 

Utifrån förvaltningens uppdrag att återkomma med förslag för budget i 

balans för 2019 föreslås att del (25 procent) av tjänst som administratör 

inom hemtjänst hålls vakant. 

Genomförbarhet 

Vakansen beräknas inte ge negativ påverkan på verksamheten.  

Konsekvenser 

Arbetet som administratör har under en period skötts enligt föreslagen 

tjänstgöringsgrad och negativa konsekvenser beräknas ej uppstå. 

Ekonomi 

Förslaget innebär en besparing om 0,1 mnkr.  

 

Vakanshålla tjänst som lokalintendent under föräldraledighet, 
1.0 årsarbetare  

 

Bakgrund 

Inom socialförvaltningen finns en heltidstjänst som intendent för lokaler. 

Under årets första sju månader är innehavaren av tjänsten föräldraledig. 

Socialnämndens verksamhetsområde omfattar många verksamheter som 

bedrivs i hyrda lokaler.  

Kommunstyrelseförvaltningens och socialförvaltningens lokalintendenter 

har ett nära samarbete i frågor som till exempel brandskydd, 

byggnadstekniska åtgärder och kontakter med fastighetsägare. 

Överenskommelse har träffats med kommunstyrelseförvaltningens 

kanslichef om att deras lokalintendent ska bistå socialförvaltningen i vissa 

frågor som kräver specialkompetens. Enklare frågor som exempelvis 

beställningar av hantverkare för mindre reparationer och felanmälningar 

sköts av respektive verksamhet. Vid tveksamheter om vem som ska vidta 

åtgärder tas kontakt med socialförvaltningens administrativa chef som avgör 

om lokalintendent eller verksamhetschef ska genomföra dem. 

Eventuella större reparationer, ombyggnationer etcetera flyttas fram till dess 

socialförvaltningens ordinarie lokalintendent återgår i tjänst. 

Under årets två första månader har den föreslagna lösningen provats. Enligt 

överenskommelsen ska kontinuerliga uppföljningar genomföras av vilka 

uppdrag/frågor som kommunstyrelseförvaltningens lokalintendent arbetar 

med för socialförvaltningens räkning. Vid uppföljning där 

kommunstyrelsens kanslichef och lokalintendent samt administrativ chef 

deltagit har det framkommit att lösningen fungerat tillfredsställande.  
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Genomförbarhet  

Föreslagen åtgärd bedöms vara genomförbar. 

 
Konsekvenser 

Genom kontinuerliga uppföljningar av vilka uppdrag som 

kommunstyrelseförvaltningens lokalintendent utför åt socialförvaltningen 

kan arbetsuppgifter anpassas, omfördelas till andra eller om det är möjligt 

skjuta dem på framtiden. 

Socialförvaltningens verksamhets- och enhetschefer får ta ansvar för vissa 

mindre omfattande frågor.  

 
Ekonomi 

Förslaget innebär en besparing om 0,4 mnkr. 

 

Övriga åtgärder 

Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd  

Socialförvaltningens Ekonomi- och vuxenenhet deltar i ett treårigt SKL-

projekt tillsammans med 27 andra kommuner. Syfte med projektet är att 

bryta långvarigt bistånd och utveckla verksamhetsområdet när det gäller 

kunskap, kvalité och brukarmedverkan. Under perioden 2017-10-01 – 2018-

09-30 har 177 hushåll i Härnösand erhållit ekonomiskt bistånd under mer än 

10 månader, vilket är en ökning i förhållande till tidigare år. Målsättningen 

är att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd mer än 10 månader ska 

minska under 2019.  

 

Ytterligare ett projekt har startats upp via Samordningsförbundet gällande 

sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Målsättningen är 

att öka deltagarnas möjlighet att hitta annan försörjning och på så sätt 

minska kostnaderna för försörjningsstöd. 

 
Genomförbarhet  

Föreslagna åtgärder bedöms vara genomförbara. 

Konsekvenser 

Om antalet övriga ärenden ökar, kan deltagandet i projekten innebära ökad 

arbetsbelastning för de handläggare som deltar i projekten. 

Ekonomi  

Totalt beräknas de två projekten ge minskade kostnader om 0,3 mnkr. 

 

Ej påbörja planerad renovering av Härnögården under 2019 

Bakgrund 

Verksamhetsområdena hemtjänst och särskilt har behov av att renovera 

Härnögården och korttidsenheten för att skapa bättre arbetsmiljö och en ny 
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grupplokal. Ritningar är framtagna och fastighetsägaren har räknat fram en 

hyresökning som kommer att aktualiseras när renoveringen är klar. Genom 

att inte genomföra renoveringen under 2019 kommer inte heller den 

budgeterade hyreshöjningen att bli aktuell under året. 

Genomförbarhet 

Bedömningen är att detta är genomförbart och att renoveringen kan starta 

under hösten för att lokalerna ska kunna tas i bruk under 2020. 

Konsekvenser 

Arbetsmiljön för personal inom verksamhetsområdena måste fortsatt följas. 

Förvaltningen kommer också att se över andra möjligheter vad gäller 

användandet av lokaler och hur dessa kan användas optimalt. 

Ekonomi 

Att skjuta på renoveringen innebär en besparing av budgeterad hyreshöjning 

om 0,9 mnkr. 

 

 

Kostnader för transporter till och från Daglig verksamhet 

Samhällsnämnden beslutade 2019-02-28 att kostnaderna för transporterna 

rörande daglig verksamhet inte faktureras Socialförvaltningen under 2019.  

En långsiktigt hållbar lösning på transporterna till daglig verksamhet ska 

arbetas fram under 2019 (se även separat ärende i socialnämnd mars 2019). 

Föreslagen åtgärd beräknas ge en besparing om 0,6 mnkr. 

 

Arbetskläder inom Omsorg om funktionshindrade 

2017 infördes krav på arbetskläder inom Omsorg om funktionshindrades 

verksamhetsområde och för detta ändamål en budget på 0,5 mnkr. I den 

summan inkluderades inköp av arbetskläder, ett antal tvättmaskiner samt 

lösning för förvaring. Under 2018 har viss komplettering av arbetskläder 

gjorts och under 2019 bedöms situationen vara densamma. 2020 finns behov 

av att förnya lagret av arbetskläder. Budgetposten för 2019 kan utifrån detta 

minskas och ge en besparing om 0,4 mnkr. 

 

 

Högre kostnad Korttidstillsyn 

Kostnad för köp av insats av korttidstillsyn inom Omsorg om 

funktionshindrades verksamhetsområde beräknas till 3,785 mnkr vilket är 

0,2 mnkr högre än det som budgeterades i Verksamhetsplan 2019. En 

justering av budget behöver göras med en ökning om 0,2 mnkr. 

 

 

Högre intäkter elevhem 

Prognosen för elevhemmen inom Omsorg om funktionshindrades 

verksamhetsområde är att alla platser kommer att vara belagda under hela 

2019, vilket innebär en ökad intäkt om cirka 0,1 mnkr. 
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Minskad vikariebudget Volontärvägen  

Boendet Volontärvägen 10B inom Omsorg om funktionshindrades 

verksamhetsområde har under flera år haft lägre kostnader än budgeterat för 

vikarier. Behovet av vikarier i verksamheten är lågt beroende på 

målgruppens sammansättning, vilket bland annat gör att boendet kan stänga 

över storhelger och klara sig på få semestervikarier sommartid. Det innebär 

att vikariebudgeten kan minskas, vilket beräknas ge en besparing om 0,2 

mnkr. 

 

Förändrad detaljbudget 

Budgetposten för planeringssystemet TES flyttas internt i förvaltningen och 

i och med flytten justeras budgeten som under 2018 varit något högre än 

utfallet. Detta beräknas ge en besparing om 0,3 mnkr. 

 

Fredrik Mattsson 

Tf Förvaltningschef   
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 Kommunfullmäktige 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen av det beslutade åtgärdsförslaget på 3,6 mkr för 

en budget i balans 2019 för socialnämnden.  

 

Beskrivning av ärendet 

I verksamhetsplan 2019 saknades åtgärdsförslag motsvarande 3,6 mkr för en 

budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade att en handlingsplan för 

denna summa skulle presenteras senast i april 2019. Socialnämnden har nu 

godkänt åtgärder motsvarande denna summa vilket innebär en budget i 

balans.   

Lena Einarsson 

Ekonomichef  
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§ 71 Dnr 2019-000171 1.2.4.1 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att inrätta en resultatutjämningsreserv för Härnösands kommun, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv samt utreda dess påverkan på över- och 

underskottshantering.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Andreas Sjölander (S) och Anders 

Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) yrkar på en tilläggs attsats som lyder: 

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv samt utreda dess påverkan på över- och 

underskottshantering.      

Propositionsordning 

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

förslag med Ingrid Nilssons (V) tillägg.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tillägg.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Ingrid Nilssons (V) tillägg.      

Bakgrund 

Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en 

resultatutjämningsreserv. Reserven för det möjligt att avsätta en del av ett 

överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som 

uppstår på grund av en svar utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan 

reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år.  
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Syftet är att kunna möte konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor för 

de verksamheter som kommunen bedriver.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Resultatutjämningsreserv 

Förslag till beslut  

Ekonomiavdelningens föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att inrätta en resultatutjämningsreserv för Härnösands kommun, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv. 

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en 

resultatutjämningsreserv. Reserven för det möjligt att avsätta en del av ett 

överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott 

som uppstår på grund av en svar utveckling av skatteunderlaget. Genom en 

sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika 

år. Syftet är att kunna möte konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor 

för de verksamheter som kommunen bedriver.   

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

Åsa Rönnlund 

Controller 
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§ 72 Dnr 2019-000170 1.2.4.1 

Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisning 2018, samt 

att överlämna den till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018, samt 

att kommunstyrelsen ska senast i maj 2019 återkomma med en plan för 

återställande av det negativa balanskravsresultatet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att fjärde attsatsen istället får följande lydelse: 

att kommunstyrelsen senast i maj 2019 ska återkomma med en plan för 

återställande av det negativa balanskravsresultatet.        

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Årsredovisning för året 2018 har sammanställts och ska överlämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter beslut 

i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och avlämna en 

revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen 

överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut 2019-04-29. 
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Årsredovisningen visar på ett resultat för kommunkoncernen på 63,2 mnkr och 

för kommunen 46,9 mnkr vilket motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag.  

Kommunens balanskravsresultat är däremot negativt, -5,4 mnkr. Anledningen 

till att ett negativt balanskravsresultat uppkommer förklaras av att all 

resultatpåverkan som pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen påverkat 

har återlagts, så att resultatet av pensioner speglar den så kallade blandmodellen. 

Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre 

budgetåren och en plan för återställande ska tas fram.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

Bilaga - Årsredovisningen 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 

Förslag till beslut  

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna årsredovisning 2018, samt 

att överlämna den till revisionen. 

Vidare föreslår ekonomiavdelningen kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018, samt 

att kommunstyrelsen ska återkomma med en plan för återställande av det 

negativa balanskravsresultatet.  

 

Beskrivning av ärendet 

Årsredovisning för året 2018 har sammanställts och ska överlämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter 

beslut i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och 

avlämna en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut 

2019-04-29. 

Årsredovisningen visar på ett resultat för kommunkoncernen på 63,2 mnkr 

och för kommunen 46,9 mnkr vilket motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter 

och statsbidrag.  

Kommunens balanskravsresultat är däremot negativt, -5,4 mnkr. 

Anledningen till att ett negativt balanskravsresultat uppkommer förklaras av 

att all resultatpåverkan som pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen 

påverkat har återlagts, så att resultatet av pensioner speglar den så kallade 

blandmodellen. Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de 

kommande tre budgetåren och en plan för återställande ska tas fram. 
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Det är bara tillsammans  
vi bygger en hållbar framtid
Härnösands kommuns vision är att bygga 
en hållbar framtid. Härnösand har tagit 
och ska fortsatt ta ledartröjan vad gäller 
omställningen till ett fossilfritt och håll-
bart samhälle. Samtidigt ska Härnösand 
också fortsätta att utvecklas i en positiv 
riktning. 

Tillsammans med näringslivet och det 
civila samhället har vi visat att det går 
att utvecklas samtidigt som vi tar ansvar 
för ett hållbart Härnösand. Vår kommun 
och vår omgivning har vi bara till låns, vi 
måste ta ansvar idag för det vi efterlämnar 
imorgon, till framtida generationer. Därför 
känns det inspirerande att konstatera att 
det försök vi gjort här i Härnösand med 
Härnösandskortet, dvs.att barn, unga och 
vuxna kan nyttja kollektivtrafiken i hela 
kommunen till ett kraftigt subventionerat 
pris, har blivit en stor succé. 

Under juni- december ökade resandet med 
stadstrafiken med drygt 29 % i jämförelse 
med samma period 2017. Det motsvarar ca 
80 000 resor. Även landsbygdstrafiken 
ökade under denna tid med ca 8 %. 

Utvecklingen fortsätter. En jämförelse 
mellan januari 2018 och januari 2019 visar 
en uppgång med 47 % för stadstrafiken och 
16 % för landsbygdstrafiken. Utvecklingen 
får inte stanna med ett subventionerat pris 
för det linjenät vi har idag, nästa steg 
handlar om att utöka trafiken, framförallt 
utanför stadskärnan. 

Arbetsmarknad, bostadsbyggande  
och företagande
Samverkan med näringslivet är helt 
avgörande för att Härnösand ska utvecklas, 
välfärden växa och arbetstillfällena bli 
fler. Offentlig sektor kan också fungera 
som motor för ett växande näringsliv. Jag 
brukar beskriva det som en gyllene cirkel. 
Offentlig sektor är stora kunder och bestäl-
lare av varor och tjänster genom sina upp-
handlingar och inköp från privata företag.  
Detta i sig skapar förutsättningar för vårt 

näringsliv att växa. Nya arbetstillfällen, 
oberoende av om de skapas i offentlig 
sektor eller i det privata, ger ökade skatte- 
intäkter som i sin tur skapar välfärd. 
Därför måste vi samtidigt som vi kämpar 
på för fler statliga jobb också bedriva en 
aktiv politik som skapar förutsättningar för 
ett växande näringsliv. 

2018 var året då regeringen tydligt pekade 
ut inriktningen för statliga jobb utanför 
storstadsregionerna. Under hösten gavs 
beskedet om en utredning vars syfte var att 
flytta 50 statliga tjänster från Stockholms 
län till Härnösand. I skrivande stund är 
arbetet varken avslutat, eller än mindre, 
konkretiserat. Men signalen från reger-
ingen var viktig, inte minst symboliskt. 
Efter årtionden av förlorade offentliga 
arbetstillfällen kommer det nu förhopp-
ningsvis att skapas fler.  

Det är den gemensamma kraften som ut- 
vecklar vårt näringsliv och skapar de inno-
vativa Härnösandsföretag som nu stormar 
fram. Vi finns alltmer på en internationell 
marknad och flera av våra företag drar till 
sig lokalt riskkapital. Ett urstarkt tecken 
på att vi i Härnösand tror på vår framtid. 
Vi hjälps åt! Tillsammans skapar vi förut-
sättningar för Härnösand att växa.
 
Härnösands kommuns verksamheter 
Vi lägger nu 2018 års verksamhet till 
handlingarna och kan konstatera att 
väldigt mycket hänt inom vår organisation. 
De stora nämnderna, socialnämnden och 
skolnämnden, har haft stora utmaningar 
utifrån en till viss del ny verklighet, 
med kraftigt minskade statliga anslag 
som tidigare var kopplade till vårt stora 
mottagande av människor på flykt. När 
intäkterna minskar från staten behöver 
också organisationen anpassas till den nya 
kostymen. Härnösands kommun klarar inte 
själv av att kompensera minskade statliga 
anslag. Offentlig sektor kommer alltid att 
behöva arbeta aktivt för att få intäkter att 
balansera med kostnader. 

Årets redovisade resultat uppgår till + 47 
mnkr för kommunen samt + 63 mnkr för 
kommunkoncernen. Vi har i balanskravs- 
utredningen under 2018 justerat årets 
resultat för kommunen med resultateffekter 
föranledda av att vi från och med 2005 
övergick till att redovisa pensionsskulden 
enligt fullfonderingsmodellen i stället för 
den lagstadgade så kallade blandmodellen.
Nämnda justering medförde att balans-
kravsresultat blir negativt med -5 mnkr.
Trots ett negativt justerat resultat vill jag  
att vi alla ska sträcka på oss. 

För åttonde året i rad har vi ett redo- 
visat plusresultat i vår balansräkning i 
Härnösands kommun. Vi ska komma ihåg 
att en stor del av intäkterna är av engångs-
karaktär. Dessa intäkter kommer vi inte 
kunna räkna med i framtiden. Samtidigt 
ska vi komma ihåg att många kommuner, 
både i vår närhet och i resten av Sverige, 
brottas med betydande underskott.  

Det positiva redovisade resultatet år 2018 
är summan av alla medarbetares insatser, 
både för att minska våra gemensamma 
kostnader, men också helhjärtade insatser 
för att trygga våra invånares välfärd. Jag 
vill avslutningsvis tacka alla medarbetare 
i Härnösands kommun, ingen nämnd – 
ingen glömd, för ERA insatser. Dygnet 
runt, året om, är våra verksamheter igång 
och våra medarbetare aktiva. 

Det är tillsammans som vi får ”maskineriet” 
Härnösands kommun att snurra. 

Härnösand i april 2019

Andreas Sjölander (S)
Kommunstyrelsens ordförande  
i Härnösands kommun
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder och samordnar  
planeringen och uppföljningen av kommu-
nens ekonomi och verksamheter. Detta  
görs med stöd av de olika facknämnderna.  
I kommunstyrelsens ansvar ingår även 
strategiska näringslivsfrågor.
 
Socialnämnden
Socialnämndens uppgift är att erbjuda 
enskilda och familjer stöd i sin livsföring. 
Nämnden ska också 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. 
Socialnämnden fullgör kommunens upp- 
gifter inom socialtjänsten beträffande 
stöd och service till funktionshindrade, 
den kommunala hälso- och sjukvården, 
bistånd, insatser mot missbruk och 
omsorg om barn och ungdom. Nämnden 
beslutar även i ärenden om serverings-
tillstånd samt ansvarar för kommunens 
familjerådgivning.

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden är kommunens nämnd 
för arbetsmarknad, vuxnas lärande och 
mottagning av nyanlända. 
Nämnden har ansvar för vuxenutbildning 
i form av Kommunal vuxenutbildning 
(Komvux), Lärvux, Svenska för invandrare 
(SFI), samhällsorientering för nyanlända 
(SO) samt för Yrkeshögskolan. Även mot-
tagning av nyanlända samt sysselsättning 
för personer som står långt från arbets-
marknaden ingår i nämndens uppdrag.

Skolnämnden
Skolnämnden ansvarar för utbildning av 
barn och ungdomar i åldern 1-21 år. Skol- 
nämndens verksamheter omfattar för-
skola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasie-
särskola samt den kommunala Musik- och 
kulturskolan.

Samhällsnämnden
Samhällsnämnden ansvarar för miljö- 

arbete, fysisk planering, bygglov, mark- 
och fastighetsfrågor, mätningsuppgifter, 
gator och parker, naturvård, miljö- och 
hälsoskydd samt livsmedelskontroller.  
I samhällsnämndens ansvarsområde ingår 
även fritids- och ungdomsverksamhet, 
däribland drift av fritids- och friluftsan-
läggningar samt ungdomsgården Kåken.

Mandat i kommunfullmäktige 
Parti Mandat (%) 

Socialdemokraterna 14 32,34
Moderaterna 8 18,33
Centerpartiet 5 12,10
Sverigedemokraterna 5 11,73
Vänsterpartiet 4 9,49
Miljöpartiet de gröna 3 6,35
Liberalerna 2 4,10
Kristdemokraterna 2 3,63
Feministiskt initiativ 0 1,77
Övriga partier 0 0,18
Totalt 43 
 
Fotnot: Valdeltagandet i kommunen uppgick till 

85,29%.

Var går dina pengar?
100 KR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES UNDER 2018 SÅHÄR:

35 kr
VÅRD & OMSORG

25 kr
SKOLA, BARN 

& UNGDOM

12 kr
FÖRSKOLA &

BARNOMSORG

9 kr
INFRASTRUKTUR

& SKYDD .MM

7 kr
FRITID & KULTUR

5 kr
INDIVID- &

FAMILJEOMSORG

2 kr
POLITISK

VERKSAMHET

2 kr
AFFÄRSVERKSAMHET

1 kr
SÄRSKILT RIKTADE

INSATSER

2 kr
VUXENUTBILDNING 

& ÖVRIG UTBILDNING

ORGANISATIONSSCHEMA

KommunfullmäktigeValnämnden

Revisionen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen Härnösand Energi & Miljö AB Härnösand Elnät AB

Skolförvaltningen Skolnämnden

Socialförvaltningen Socialnämnden

Samhällsförvaltningen Samhällsnämnden

Arbetslivsförvaltningen Arbetslivsnämnden Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Invest i Härnösand AB Technichus i Mitt Sverige AB

AB Härnösandshus AB Härnösands  
Kommunfastigheter

Organisation

KOMMUNENS INTÄKTER 2018
Intäkter   mnrk %

KOMMUNENS KOSTNADER 2018
Kostnader   mnrk %

Skatteintäkter 1 182,9 58 Personalkostnader 1 144,0 58

Generella stadsbidrag och utjämningar 466,4 23 Entreprenader och köp av verksamhet 314,8 16

Bidrag 225,8 11 Lokalhyror 199,6 10

Taxor och avgifter 42,1 2 Bidrag 71,6 4

Hyror och arrenden 52,4 3 Material, bränsle, energi och vatten 102,0 5

Försäljning av verksamhet 33,5 2 Övriga kosntader 29,0 1

Övriga intäkter 28,3 1 Tjänster 55,0 3

Avskrivningar 47,4 2

Finansiella kostnader 21,1 1

Total 2 031,4 100% Total 1 987,4 100
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Förvaltnings- 
berättelse

01

OMVÄRLDSPÅVERKAN
–

KOMMUNENS STYRNING  
OCH MÅL

FINANSIELL ANALYS
–

MEDARBETARE

Fem år i sammandrag

KOMMUNEN 2018 2017 2016 2015 2014

Folkmängd 31/12 25 120 25 190 25 269 25 066 24 755

Total skattesats % 34,63 34,63 34,63 34,03 34,03

- varav kommunal skattesats 23,34 23,34 23,34 23,34 23,34

Verksamhetens nettokostnad, mnkr* -1 615,6 -1 548,8 -1 456,6 -1 422,6 -1 357,8

Skatteintäkter och generella statsbidrag, mnkr 1 644,2 1 599,1 1 485,7 1 414,1 1 356,9

Verksamhetens nettokostnadsandel av skatteintäkter och gen. statsbidrag, %* 98,3 96,9 98,0 100,6 100,1

Finansnetto, mnkr* -12,2 -17,9 -5,0 -11,5 -5,3

Årets resultat, mnkr 46,9 22,9 14,6 1,3 6,0

Årets resultat, mnkr* 16,4 32,4 24,2 -20,0 -6,2

Tillgångar, mnkr 966,8 918,3 951,8 955,7 774,6

Tillgångar per invånare, kr 38 487 36 455 37 667 38 127 31 291

Skulder, avsättningar, mnkr 1 074,9 1 082,7 1 139,1 1 157,5 977,7

Skulder, avsättningar per invånare, kr 42 791 42 981 45 079 46 178 39 495

Eget kapital, mnkr -108,1 -164,4 -187,3 -201,8 -203,1

Soliditet, % -11,2 -17,9 -19,7 -21,1 -26,2

Investeringsvolym, mnkr 72,4 66,4 64,6 132,3 74,4

Avskrivningar -47,4 -46,1 -39,9 -32,7 -26,3

Antal tillsvidareanställda 1 880 1 904 1 892 1 842 1 816

Antal årsarbetare tillsvidareanställda 1 832 1 841 1 825 1 763 1 726

HÄRNÖSANDS KOMMUNKONCERN 2018 2017 2016 2015 2014

Årets resultat, mnkr 63,2 46,5 44,5 20,4 23,3

Årets resultat, mnkr* 32,7 56,0 46,5 -0,9 10,5

Soliditet, % 8,6 6,0 5,0 3,0 3,0

Nettoinvesteringar, mnkr 255 302 200 286 198

Antal tillsvidareanställda 2 112 2 136 2 125 2 031 1 997

* Exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster
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Omvärldspåverkan

SAMHÄLLSEKONOMI

Enligt Sveriges kommuner och Landstings 
senaste ekonomirapport närmar sig Sverige 
nu slutet på den starka tillväxt som lett 
till högkonjunktur. Ekonomin har drivits 
av en stark internationell tillväxt, som 
tillsammans med en försvagad krona 
har påverkat den svenska exportsektorn 
positivt, men enligt SKL pekar många 
tecken på att en försvagning av ekonomin 
är i antågande. Bland dessa tecken märks 
bl.a. en långsammare global tillväxt, samt 
att byggandet har gått in i en betydligt 
långsammare fas.

SKL räknar med att BNP (brutto- 
nationalprodukten) kommer att öka med 
1,0 procent 2019 och 1,2 procent 2020, och 
den viktigaste faktorn för kommunernas 
och landstingens skatteintäkter – utveck-
lingen av arbetade timmar – ser ut att vara 
svag kommande år.

Kommunernas ekonomi har under de 
senaste åren varit mycket stark, beroende 
på den snabba ökningen av skatteintäkter 
tillsammande med ett positivt finansnetto 
och omfattande ersättningar från staten  
för flyktingmottagandet. 

Utifrån SKL:s samhällsekonomiska 
bedömning och ett antagande om att kost-
naderna i kommun- och landstingssektorn 
ökar i takt med de demografiska kraven, 
dvs. en oförändrad personaltäthet, uppstår 
ett gap mellan intäkter och kostnader 
motsvarande 43 mdkr fram till 2022. 
SKL:s bedömning är inte att dessa i sin 
helhet prognostiseras täckas av ökade stads-
bidrag, utan att sektorn behöver fortsätta 
kostnadseffektivisera sin verksamhet på det 
sätt som redan påbörjats. 

Dessutom diskuterar SKL i årets  
ekonomirapport särskild tre frågor vilka 

bedöms ha stor betydelse för de långsiktiga 
möjligheterna att hantera välfärdens  
utmaningar, nämligen:

SAMSYN OCH SAMVERKAN mellan stat och 
kommunsektor, där ökad dialog och nya 
samverkansmodeller pekas ut som särskilt 
viktiga.

ÖKAD ANVÄNDNING av ny teknik, där 
arbetssätt och arbetsmetoder förändras och 
utvecklas genom bl.a. ett bättre utnytt-
jande av ny teknik och digitalisering.

LÄNGRE ARBETSLIV, där SKL menar att 
ett längre arbetsliv är av vikt för att välfär-
den ska kunna finansieras och bemannas 
när andelen invånare som arbetar annars 
skulle minska.

NÄRINGSLIV

Härnösands tillväxtstrategi mot år 2030 
är ett av kommunens långsiktiga övergri-
pande dokument och ligger till grund för 
det fortsatta tillväxtarbetet.

Aktiviteter som är kopplade till tillväxt-
strategins genomförande sker genom 
insatser utifrån mål och visionsdokument, 
strategier, program, samverkansavtal och 
verksamhetsplaner.

Näringslivsarbetet
Näringslivsarbetet är en viktig del för 
att förverkliga tillväxtstrategins målbild. 
Näringslivsenheten erbjuder företagslots 
med service till blivande och etablerade 
företag till olika kontakter, lokaler, tomt-
mark, tillstånd, mötesplatser, med mera. 

Näringslivsenheten utvecklar kontinu-
erligt samarbetet med olika företagsor-
ganisationer. Främst genom samarbete 
med HNEF (Härnösands företagares 

ekonomiska förening), HÄR företagar-
förening och Höga kusten turism. Övrig 
samverkan sker mellan verksamheter och 
organisationer som t.ex. ALMI, ALMI 
Invest, Business Sweden, BizMaker, Höga 
kusten Destination AB, Leader Höga 
kusten, Landsbygdsrådet och UF Ung 
företagsamhet.

Exempel på aktiviteter och deltagande 
under 2018

• 9 företagsfrukostar med ca 1 000  
betalande deltagare

• 1 800 deltagare vid områdesträffar, 
luncher, nätverksträffar och samarbeten 
med skola och HNEF

• 7 000 gäster på Birka Cruises (5 turer)

• Plats 13 för Västernorrlands län i 2017 
års mätning av bolagens tillväxt ”Årets 
Företagarkommun”

• 9 placeringar upp till plats 245 i Svenskt 
Näringslivs ranking

Viktiga projekt/aktiviteter som startats 
och/eller pågått under 2018 

• HNEF är en av kommunens viktigaste 
samarbetspart gällande näringslivs-
frågor. Ett samverkansavtal ska bidra 
till breddat engagemang för företags-
frågor i Härnösand, ökad kunskap om 
näringslivet och ökat entreprenöriellt 
tänkande, större samverkan mellan 
kommun och företag samt fler kontakter 
mellan politiker och företagare.

• Landsbygd 2.0: Ett projekt med målet 
att skapa bättre möjligheter att bo, leva, 
arbeta och driva företag på landsbygden. 
Innefattar utveckling av besöksnäringen, 
t.ex. vandringsleder och affärsutveck-
ling, mötesplatser, service och boende.

• Vindkraftspark i Viksjö. E.ON har 
under november 2018 beslutat att  
bygga två vindkraftsparker med totalt 
114 vindkraftverk i Viksjö. Det blir 
en av Europas största landbaserade 
vindkraftsanläggningar och den i sär-
klass största investeringen någonsin i 

Härnösands kommun. Projektet skapar 
många arbetstillfällen, framför allt 
under byggtiden, och när vindkrafts-
parken är klar beräknas driften syssel-
sätta cirka 15 personer. Totalt investeras 
över fem miljarder kronor.

• Framtidens livsmedel: En förstudie 
med utgångspunkt från regeringens 
beslut att stärka genomförandet i den 
nationella livsmedelsstrategin. Målet  
är att inom 5 år etablera ett centrum  
för FoU inom foodtech.

• High Coast Invest arbetar för interna-
tionella investeringar och etableringar i 
regionen och startades på kommunens 
initiativ 2012. Är nu en nationell 
satsning via Business Sweden. Alla sju 
kommuner i länet deltar i den planerade 
fortsättningen.

• Höga Kusten är ett av Sveriges mest 
kända platsvarumärken. Härnösand 
lockar allt fler besökare. Antal gäst-
nätter på hotell och vandrarhem ökar 
stadigt. Under 2018 har ett markan-
visningsavtal undertecknats med First 
Camp Sverige AB. De ges möjlighet  
att bygga Höga Kustens nya frilufts- 
destination med camping och aktiviteter 
vid Smitingens havsbad.

• Exploatering av mark fortsätter. 
Fastigheten Seminariet med tillhörande 
grönområden omvandlas till ett attraktivt 
bostadsområde i stadsnära läge. Även 
exploatering av mark för industri fort-
sätter, exempelvis har kretslopps- 
odlingen dubblerat växthusytan 
under 2018. Arbetet fortsätter med 
att exploatera västra Saltvik för mer 
industrimark.

• Projektet SIKT (Stärkt Innovation, 
Konkurrenskraft och Tillväxt) leds av 

Höga Kusten Industrigrupp och ska 
stimulera och underlätta företagens 
FoU-verksamhet. Nya eller markant 
förbättrade produkter, processer eller 
tjänster ska utvecklas.

• Företagsinkubator Biz-Mmaker för 
utvalda och nytänkande idéer och före-
tag. En effektiv process för utveckling 
av människor, affärer och nya tillväxt-
företag. Sedan 2004 har 445 coachade 
startups skett.

• Program kring evenemang och möten 
har upprättats. Framgångsrikt arran- 
gerade evenemang och möten stärker 
varumärket, ger turistekonomiska 
effekter till näringsliv, bygger attrak-
tivitet och skapar förutsättningar till 
ett rikt utbud av minnesvärda upple-
velser för både invånare och besökare. 
Härnösand ska uppfattas som en 
framgångsrik evenemangskommun för 
invånare, besökare och arrangörer.

• Ett samarbetsavtal med företagar- 
föreningen HÄR beslutades under 2018. 
Företagarföreningen HÄR ska i sam- 
arbete med kommunen äga och arran- 
gera ett antal aktiviteter som stärker 
utvecklingen av stadskärnan samt vara 
initiativtagare till insatser som stärker 
intentionerna i samverkansavtalet.

13
ÅRETS FÖRETAGARKOMMUN

Plats 13 för Västernorrlands län 
i 2017 års mätning av bolagens 
tillväxt ”Årets Företagarkommun”
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ARBETSMARKNAD

Sverige och omvärlden
Tillväxten i Sverige bedöms bromsa 
in något efter en längre tid med stark 
högkonjunktur och ett läge i den globala 
ekonomin som gynnat arbetsmarknaden i 
exportberoende länder såsom Sverige.
Arbetsmarknaden är dock fortsatt stark 
och tillväxten av nya jobb fortsätter även 
om ökningen går långsammare. Oros-
faktorer i omvärlden påverkar den golbala 
ekonomin, exempelvis i form av tilltagande 
handelskrig mellan USA och stora delar 
av omvärlden samt Storbritanniens utträde 
ur EU. Dessa faktorer kan, beroende på 
hur de utvecklas, komma att påverka 
Sveriges export negativt vilket i sin tur kan 
få negativ effekt på landets ekonomiska 
utveckling och arbetsmarknadsläget i stort. 
Förväntansläget hos landets arbetsgivare 
är dock fortsatt positivt och 4 av 10 privata 
arbetsgivare uppger att de planerar att 
utöka sin personalstyrka det närmaste året. 

Svensk arbetsmarknad är stark och har 
i jämförelse med övriga länder i europa 
en fortsatt hög sysselsättningsgrad, lägre 
arbetslöshet samt ett lägre inslag av 
långtidsarbetslöshet.

VÄSTERNORRLAND

Det något vikande konjunkturläget i 
landet avspeglas i länet och andelen företag 
som tror på en fortsatt stark efterfrågan på 
sina varor och tjänster har minskat under 
2018. Dock har sysselsättningen i länet 
ökat under året med cirka 300 personer och 
bedöms öka med ytterligare 200 personer 
under 2019. 

Västernorrland har fortsatt en hög 
arbetslöshet i jämförelse med rikssnittet. 
Detta i kombination med låg utbildnings-
nivå hos gruppen arbetssökande bidrar 
till att dämpa sysselsättningsökningen. 
Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stor i 
flera branscher, samtidigt signalerar många 
arbetsgivare att de har svårt att hitta rätt 
kompetens såväl i landet som i länet.

I december 2018 uppgick länets arbets- 
löshetsnivå till 8,1 procent, i landet är 
motsvarande siffra 7,0 procent. 
Skillnaderna mellan länets kommuner  
gällande arbetslöshetsnivåer är dock 
mycket stora, i Härnösand återfinns den 
högsta arbetslösheten i länet (11,4%), och  
i Ånge den lägsta (6,8%). 

Härnösand 
Arbetsmarknaden i Härnösand består 
till stor del av offentliga tjänster, mer än 
vartannat arbetstillfälle återfinns inom 
detta område. Drygt vart tredje arbets-
tillfälle finns inom privata tjänster. Fem 
procent av arbetstillfällena i kommunen 
utgörs av industri. Byggbranschen står för 
sju procent och strax under två procent 
av sysselsättningen finns inom jord- och 
skogsnäringen. De arbetstillfällen som inte 
kräver minst gymnasiekompetens är litet till 
antalet.

Kommunens stora mottagande av utrikes 
födda under flyktingvågen syns fortfarande 
tydligt i statistiken. Andelen arbetslösa 
totalt i kommunen ligger på en hög nivå, 
(drygt 11%) och i gruppen utrikesfödda är 
andelen nästan 43 procent i december. 

Antalet arbetslösa ungdomar har sjunkit 
tydligt under 2018 (från 218 till 159 personer 
under året) och andelen arbetslösa utrikes-
födda ungdomar har minskat från nästan 
52 procent i januari till 40 procent vid årets 
slut. 

Mot bakgrund av branschstrukturen i 
kommunen krävs ofta minst gymnasie- 
utbildning för att få anställning.  
I Härnösand har 40 procent av de arbets-
lösa förgymnasial utbildning som högsta 
utbildningsmerit, av dessa har 6 av 10 
kortare utbildning än nioårig grundskola.

Kommunen har under året fått flera 
positiva besked som förväntas ge positiva 
effekter på den lokala arbetsmarknaden, 
detta gäller exempelvis etableringen av 
30 statliga jobb under 2019 och beslutet 
om att etablera vindkraftsparken i Viksjö. 
Besöksnäringen i området växer och det 

114
V I N D KR AF TS PARK  I  V I KS J Ö

E.ON har under november 2018 
beslutat att bygga två vindkrafts-
parker med totalt 114 vindkraftverk 
i Viksjö.
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Utmaningar
Företagen i Härnösand ser positivt på 
framtiden, dock finns tydliga signaler om 
svårigheter att finna rätt kompetens för att 
växa och vara konkurrenskraftiga.

Västernorrland och Härnösand har en 
högre andel lågutbildade arbetslösa i jäm-
förelse med riket, och för att kunna mot-
verka brist på kompetens lokalt behöver 
utbildning fokuseras. Ungdomar behöver 
i högre grad slutföra gymnasiet och vuxna 
vägledas till vidareutbildning. Det är dock 
viktigt att inte enbart satsa på utbildnings-
lösningar för att mildra kompetensbrist 
och minska utanförskap. För den grupp 
människor som inte har reella möjligheter 
att tillgodogöra sig en utbildning behövs 
istället arbetstillfällen som inte ställer krav 
på tidigare erfarenhet eller formell utbild-
ning, sådana arbeten är idag få till antalet i 
Härnösand.

Även behovet av utökad myndighetssam-
verkan framträder tydligt utifrån de utma-
ningar som arbetsmarknadsläget medför, 
där syftet med samverkan är att korta tiden 
till kompetensförsörjning för företagen och 
tiden till arbete eller utbildning för arbets-
sökande. Att höja utbildningsnivån och 
finna nya vägar till kompetensförsörjning 
för företagen och offentlig verksamhet krä-
ver nya tankesätt och samverkansformer.

Parallellt med låg utbildningsnivå i grup-
pen arbetslösa har länet och kommunen 
en hög andel utrikesfödda som ännu inte 
nått förankring på svensk arbetsmarknad. 
Att tillvarata förmågor, kunskap, och 
erfarenhet som finns i denna grupp skulle 
kunna avhjälpa delar av de negativa konse-
kvenserna som företagens kompetensbrist 
riskerar att orsaka. 

Under 2018 har arbetet med ”Jobbspår” 
som en skräddarsydd väg från arbetslöshet 
till arbete fortskridit, och kombinationen 
av riktade insatser till arbetssökande i form 

av såväl utbildning som praktik hos arbets-
givare med rekryteringsbehov har under 
året gett goda resultat, både för företag och 
för arbetssökande. Ett fortsatt arbete med 
att utveckla lokala Jobbspår bedöms viktigt 
för kompertensförsörjningen framgent.

För att Härnösands kommun ska kunna 
fortsätta att möta framtida kompetens-
behov, både i den kommunala organis-
nationen och i kommunen som helhet, är 
det betydelsefullt att fortsätta att utveckla 
olika arbetsformer såsom samverkan och 
processorienterade arbetssätt.

FOLKHÄLSA

Hälsa handlar om människors välbe- 
finnande fysiskt, psykiskt och socialt. Folk- 
hälsa kan beskrivas som den samlade hälsan 
för en större grupp människor, till exempel 
i en kommun eller i Sverige. Man kan 
mäta folkhälsa genom att exempelvis titta 
på medellivslängd, självupplevd hälsa, 
livskvalitet, upplevelse av trygghet och 
förekomst av sjukdom. Insatserna för en 
bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del 
i arbetet för hållbar tillväxt, god välfärd 
och ekologisk hållbarhet. 

Sverige
Folkhälsan i Sverige är god i ett internatio-
nellt perspektiv och utvecklas positivt för 
de allra flesta. Förändringar i folkhälsan 
är en långsam process och förändringen 
på kommunal nivå följer utvecklingen i 
riket generellt. Men för vissa grupper har 
utvecklingen gått långsammare eller stått 
stilla.

Ojämlikheten i hälsa i Sverige visar sig 
bland annat i medellivslängd, där skillna-
derna i återstående medellivslängd vid 30 
års ålder är drygt sex år mellan personer 
med förgymnasial respektive eftergym-
nasial utbildning. Skillnaderna mellan 
utbildningsgrupperna har ökat de senaste 

tio åren. Personer med kortare utbildning 
har även i högre utsträckning övervikt och 
fetma vilket också är vanligare bland män 
än kvinnor. Samma mönster syns för stilla-
sittande fritid. Det är också en större andel 
som uppger att de röker dagligen bland 
personer med förgymnasial och gymnasial 
utbildning, jämfört med personer med 
eftergymnasial utbildning. Den psykiska 
ohälsan är fortsatt ett stort folkhälso-
problem, framför allt kvinnor uppger ett 
nedsatt psykiskt välbefinnande.

Den ökande andelen i befolkningen med 
övervikt eller fetma är bekymmersam, 
och Västernorrlands län var för perioden 
2013-2016 det län i Sverige med högst andel 
personer med fetma (18%).

Social hållbarhet
I arbetet med ett socialt hållbart samhälle 
där Härnösand är en plats som bjuder på 
glädje, trygghet och respekt har det under 
2018 skett satsningar på att synliggöra allt 
arbete som görs för att förebygga trakas-
serier och kränkande behandling. Arbetet 
samlades under namnet #WeDo.

Vad har skett så här långt? Bland annat har 
1 500 elever på högstadiet och gymnasiet 
fått en föreläsning om sexuella trakasse-
rier, hur sådana kan se ut och var de kan 
få hjälp. Krogägare och festivalarrangörer 
har utbildats om sexuella trakasserier i 
offentlig miljö och krogmiljö och hur de 
kan arbeta förebyggande. Kommunen och 
Härnösands Stadsfest har samverkat med 
polis, räddningstjänst och andra aktörer för 
att skapa en rolig, trygg och säker Stadsfest 
2018. Arrangörer, vakter och volontärer har 
utbildats, en bemannad trygghetszon på 
festivalområdet skapades och dialog med 
unga festivalbesökare från tidigare år har 
genomförts för att fånga idéer om vad som 
kan göras för att skapa en rolig och trygg 
festival. Under Stadsfesten deltog även 
extra många resurser från Vuxna på stan.
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Befolkning Härnösands kommun, 
antal

Västernorrlands län,  
antal

2018 25 120 245 453

2017 25 190 245 968

2016 25 269 245 572

2015 25 066 243 897

2014 24 755 243 061

Åldersgrupper Härnösand % Antal Riket % Antal

0-19 22% 5 576 23% 2 379 242

20-24 5% 1 235 6% 597 593

25-34 12% 3 005 14% 1 431 463

35-49 16% 4 138 19% 1 934 294

50-64 19% 4 678 18% 1 851 882

65+ 26% 6 488 20% 2 035 711

TOTALT 100% 25 120 100% 10 230 185

In- och utflyttning Inflyttning Utflyttning

Annan kommun i Västernorrland 392 324

Annan kommun i riket 553 974

Utlandet 372 63

TOTAL 1 317 1 361

Förändring under 2017: 000 invånare

Befolkning fakta

Härnösands kommun Riket
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Befolkning

BEFOLKNING
Vid utgången av 2018 uppgick Sveriges 
folkmängd till 10 230 185 personer, en fol-
kökning med 109 943 personer fördelat på 50 
167 kvinnor och 59 776 män, en minskning 
med 12,1 procent eller 15 146 personer jäm-
fört med folkökningen året innan. 

Befolkningen i Sverige ökade av två anled-
ningar. Dels föddes fler personer än det 
dog (22% av ökningen) och dels invandrade 
fler personer än det utvandrade (78% av 
ökningen). I 19 av 21 län och 213 av 290 

kommuner ökade befolkningen under 2018 
jämfört med föregående år.

I Västernorrlands län minskade befolkningen 
totalt med -515 personer. Förklaringen består 
i ett negativt födelseöverskott (-251) samt 
ett negativt flyttningsnetto (-282). En 
justeringspost motsvarande 18 personer 
förklarar resterande skillnad i länets 
befolkning mellan åren 2017 och 2018.

I Härnösand uppgick invånarantalet vid 
årsskiftet till 25 120 vilket är en minskning 

med 70 personer. Det förklaras genom ett 
negativt födelseöverskott (-27), ett negativt 
flyttningsnetto (-44) samt en justeringspost 
för 2017.

Härnösands befolkningssammansättning 
är en utmaning för framtiden. Liksom 
många andra kommuner har Härnösand 
en hög andel äldre (26%). Det kommer att 
innebära påfrestningar på ekonomi och 
arbetskraftsförsörjning.
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Kommunens  
styrning och mål
God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kommunerna 
ska ha god ekonomisk hushållning. Det innebär 
att den kommunala servicen ska vara anpassad 
efter invånarnas behov och förväntningar utifrån 
en given budget. Det innebär också att arbetet 
ska vara effektivt med ett positivt resultat över 
en längre period. För det krävs ett långsiktigt 
och strategiskt arbete mot uppsatta mål och en 
kontinuerlig uppföljning av resultaten.

Hur kommunen styrs
En av kommunfullmäktiges främsta uppgifter är 
att sätta mål och riktlinjer för verksamheterna, 
samt att följa de övriga föreskrifter som gäller 
för dem. Långsiktiga mål utgör själva ramen för 
styrningen. De spänner över alla grundläggande 
områden och stakar ut den gemensamma färd- 
riktningen. För att veta i vilken mån kommunen 
lyckas med sina ambitioner krävs fokus på upp- 
följning och resultat. Därför har kommunfull-
mäktige utverkat kortsiktiga, avgränsade och 
konkreta resultatuppdrag med tillhörande styrtal 
som anger vad nämnder och bolagsstyrelser ska 
prioritera under året och vad uppföljningen ska 
fokusera på. Nämnderna kan utöver det formulera 
egna mål för sitt arbete, med utgångspunkt från 
kommunens vision och övergripande mål. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt 
över hela kommunens samlade verksamheter, 
såväl nämnder som kommunala bolag. För att 
uppföljningen ska kunna ske på ett konsekvent 
och likvärdigt sätt följer kommunstyrelsen upp 
alla mål genom delårsrapporter och årsredovisning. 
Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sam-
manställs till ett kommungemensamt resultat.
 

Målprogram och vision
Härnösands målprogram gäller för perioden 
2016-2019. Programmet innehåller en vision och 
åtta övergripande mål fördelade på två perspektiv. 
Härnösandsperspektivet speglar den önskvärda 
utvecklingen i Härnösand generellt. Här betonas 
samverkan mellan olika aktörer och vikten av 
att kommunorganisationen bidrar till detta. 
Organisationsperspektivet innehåller mål för den 
verksamhet kommunen själv bedriver, de tjänster 
som levereras samt personal och ekonomi.

Vision 2019:  
Härnösand - bygger en hållbar framtid 
Härnösand är en levande mötesplats där män- 
niskor förverkligar sina drömmar. En kommun 
i positiv utveckling som tar ledarskap för fram-
tiden. En plats med centralortens attraktion, 
landsbygdens rikedom och med uppkoppling mot 
omvärlden. Härnösand erbjuder hög livskvalitet 
för alla invånare och gäster. Vårt gemensamma 
mål är ett solidariskt samhälle med ekologisk 
omställning som grund. Här bygger vi en hållbar 
framtid!

Mål och måluppfyllelse
Måluppfyllelsen redovisas med hjälp av färgerna 
grönt, gult och rött. Bedömningen av målupp- 
fyllelsen ska ses i relation till kommunens ambi-
tionsnivå inom respektive verksamhetsområde. 
En röd eller gul markering är inte är lika med 
dålig kvalitet, utan betyder att kvaliteten inte når 
upp till kommunens ambitionsnivå. Tabellerna i 
det kommande avsnittet visar kommunens mål- 
uppfyllelse i samlad form. Nämndernas redovis-
ning av arbetet med resultatuppdragen ligger till 
huvudsaklig grund för bedömningen.

82%
R E S U LTAT  2 0 1 8

Medborgarnas bedömning av 
kommunen som en plats att bo 
och leva på ska öka.

FÄRGKODSFÖRKLARING 
Härnösandsperspektivet Detta perspektiv fokuserar på önskvärd utveckling i Härnösands kommun. För att 
uppfylla dessa mål krävs att många olika aktörer samverkar och att kommunorganisationen bidrar till detta.

       Nått målet                                                          Bättre än baslinjen                                    Sämre än baslinjen  

Kommunövergripande mål 

Mål 1 - Attraktivt boende i unik livsmiljö

Mål 2 - Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad

Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa

  Mål 1 - Attraktivt boende i unik livsmiljö
Beskrivning: Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och 
nya initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är 
känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna har 
god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter skapar möten 
över gränser.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Medborgarnas bedömning av kommunen som en plats att bo och leva  
på ska öka

90,0% 82,0% 84,0% 88,0%

Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet ska öka Index 57 Index 53 Index 45 Index 50

Målet bedöms delvis uppfyllt. I årets medborgarundersökning uppger 82% av de totalt 1 200 tillfrågade 
Härnösandsborna att kommunen är en bra plats att leva och bo på. Det betyder att betyget har minskat 
för andra året i rad.  Ett av de frågeområden som drar ned helhetsbetyget rör gator och vägar. Detta kan 
antas hänga samman med att snöröjningen inte fungerade tillfredsställande under fjolårets tunga vinter.

Centrumutvecklingen har stärkts, liksom möjligheterna till boende och företagande på landsbygden. Bo-
stadsbyggandet fortsätter, detta gäller framförallt nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus. Under 
året har kvarteret Seminariet förvärvats av kommunen, en central mark som har goda utvecklingsmöjlig-
heter. Även tomter för villor på Lövudden är färdigställda. Tomterna ligger i ett fint naturområde som ger 
stora möjligheter till friluftsliv.

I och med att fler arbeten blir mer kunskapsorienterade och mindre platsbundna ökar grundförutsätt-
ningarna för att bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Den tekniska utvecklingen som gör man kan 
koppla upp sig mot var man än befinner sig gör det ännu enklare att arbeta utanför den traditionella 
arbetsplatsen. Mobiliteten är dock starkt knuten till den ekonomiska utvecklingen och faktiska förutsätt-
ningar gällande infrastruktur.

Under året har ett avtal arbetats fram mellan Härnösands kommun, handlare och fastighetsägare i cen-
trum. HÄR företagarförenings mål är att utveckla Härnösands centrum för en stärkt och ökad handel, en 
utvecklad kvällsekonomi och att Härnösands centrum ska bli en mötesplats och en moderns handels-
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plats. HÄR ska i samarbete med kommunen vara ägare, arrangör och utförare till aktiviteter som stärker 
utvecklingen av stadskärnan samt vara initiativtagare till insatser som stärker övriga intentionerna i detta 
samverkansavtal. Ett nytt ägande av fastigheter i centrala Härnösand med lokala fastighetsägare mot 
tidigare en splittrad bild av utländska ägare, kommer att betyda mycket för utvecklingen framåt, och ger 
ett större annat engagemang. Gratis Wifi finns också etablerat i stadskärnan och gästhamnarna.
Härnösandsbornas upplevelse av trygghet har ökat markant jämfört med fjolårets resultat. De insatser 
som genomförs i samarbete med företag och föreningsliv för att skapa en mer levande och tryggare stad 
kan antas ha resultatet positivt. Det arbete som bedrivs genom #WeDo är även det viktigt för att skapa 
en kommun där alla kan känna sig trygga och respekterade.

SCB bedömer att kommunen bör fokusera på bostads- och trygghetsfrågor samt fritidsmöjligheter för 
att höja helhetsbetyget. 

  Mål 2 - Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad
Beskrivning: Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för 
entreprenörskap och innovation är gott. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är bred och  
inkluderande med ansvarstagande för miljö och goda arbetsvillkor. Utveckling av kommunikationer och 
infrastruktur ger stärkta förutsättningar på en regional och global arena.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Resultatet i Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet ska öka 3,55 3,00 3,01 3,12

Andelen deltagare som efter tolv månaders arbetsförberedande insatser 
upplever en förbättrad anställningsbarhet ska öka

75,0% 41,0% 50,0% -

Härnösand står inför flera möjligheter och utmaningar vad gäller näringslivets och arbetsmarknadens 
utveckling. Bland annat har arbetet med att framhålla den kompetens/kunskap som finns inom myndig-
heterna i Härnösand och regionen fått positiv respons på regeringsnivå. Omkring 50 statliga arbetstillfäl-
len kommer att tillskapas. Regeringen har tillsatt en utredare med uppdrag att senast den 30 april 2019 
presentera vilka myndigheter som blir aktuella och hur lokaliseringen ska se ut.

Kommunen har deltagit i ”Stora jobbstudien” genom Kairos Future. Resultatet av studien presenterades 
i maj och visade att Härnösand och Sundsvall måste jobba tillsammans för att regionen ska växa i fram-
tiden. På listan över kompetenser som behövs i framtidens Härnösand finns bland annat avancerade 
tekniker, upplevelsemakare och omsorgspersonal.

Härnösand har erhållit projektmedel från Region Västernorrland för att titta närmare på möjligheten att 
utveckla ett centrum för framtidens livsmedelsindustri. Förstudien ska fokusera på strategisk utveckling, 
identifiera intressenter, förbereda en regional handlingsplan för området Framtidens livsmedelsindustri 
och utreda förutsättningar och etableringsaspekter.

Härnösand intar numera plats 245 på Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimat i Sveriges kom-
muner. Kommunen har därmed ökat 9 placeringar sedan 2017.

Trots framgångar och positiv utveckling inom målområdet är arbetslösheten i Härnösand fortsatt hög. En 
av utmaningarna består i att tillvarata den kraft och kompetens som finns bland nyanlända, liksom i att 
stärka ställningen hos människor som står långt från arbetsmarknaden (samverkan med Arbetsförmed-
lingen pågår kring dessa frågor). Av de personer som omfattas av arbetsförberedande insatser upplever 

ca 41% att den egna anställningsbarheten har ökat till följd av insatserna. Resultatet framkommer av 
självskattningar som görs vid fler än ett tillfälle under året med några månaders mellanrum.

I de program och insatser kommunen har för personer som står utanför arbetsmarknaden får deltagar-
na skatt sin upplevelse av den egna anställningsbarheten. Det finns ett samband mellan att deltagarna 
skattar den upplevda anställningsbarheten högre när delmål i de individuella handlingsplanerna uppnås. 
Det kan exempelvis handla om att lyckas med körkortet, att de kommit ut på en fungerande praktik eller 
fått en subventionerad anställning. Det kan också handla om uppnådda delmål för en fungerande vardag, 
såsom bättre sömn, rutiner kring mat och motion eller ekonomi.

Några av de insatser som visat sig framgångsrika för att öka upplevelsen av anställningsbarhet är Sup-
ported Employment inom arbetslivsinriktad rehabilitering, projektet Nyanlända kvinnor till arbete, att 
undervisning bedrivs på arbetsmarknadsarenor, samordning av arbets- och utbildningsinsatser och för-
stärkt studie- och yrkesvägledning genom uppsökande verksamhet.

  Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete
Beskrivning: All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för minskad 
miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. med förnybar 
energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är Härnösand en 
föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen invånare som är nöjda med kommunens gång- och cykelvägar 
ska öka

Index 53 Index 48 Index 51 Index 50

Antalet resor med kollektivtrafik ska öka 500 000 722 086 603 063 469 500

Andelen miljöbilar i organisationen ska öka 80,0% 70,0% 64,0% 60,0%

Härnösands kommuns insatser på miljöområdet är många och framgångsrika, och en plan för fortsatt 
klimatanpassning tas fram inom ramen för EU-projektet Climate.. Kommunen har omdiplomerats som 
Fairtrade City och fortsätter genom det att skapa möjligheter till hållbar utveckling för människor i länder 
med utbredd fattigdom. Härnösand blev också först ut i Sverige som licenserad Plogga-ambassadör 
(plocka skräp och jogga).

Projektet att uppföra 60 nya platser för laddbara bilar i Härnösand fortsätter, 14 platser återstår och 
kommer att öka under hösten 2018. Omställningen till en fossilfri fordonsflotta fortsätter. Alla inköp av 
bilar under året har varit uteslutande gasbilar. Målnivån för andelen miljöbilar kommer att uppnås under 
2019.

Nya avgifter har införts i den redan fossilfria bussflottan. Den subventionerade kollektivtrafiken har med-
fört att resandet ökat, framförallt inom tätorten. Centrumlinjen har dock tappat många resande till för-
mån för övriga linjer inom tätorten. En linjenätsanalys kommer att ligga till grund för framtida förändringar 
av bl.a. linjesträckningar.

Invånarnas betyg åt gång- och cykelvägarna har försämrats vilket antas bero på den snörika vinter som 
inverkade på framkomligheten.

70%
R E S U LTAT  2 0 1 8 
Andelen miljöbilar i  
organisationen ska öka

41%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Andelen deltagare som efter tolv 
månaders arbetsförberedande  
insatser upplever en förbättrad 
anställningsbarhet ska öka.
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Hållbarhetspriset har delats ut för andra året i rad. Årets vinnare blev Peckas Naturodlingar för att ha 
tagit fiskodlaren Pecka Nygårds kunskaper vidare och byggt Europas största anläggning för kretsloppso-
dling för fisk och tomater.

Härnösands är en av de ledande miljökommun i Sverige. Placeringen som länets bästa miljökommun 
bibehålls och kommunen ligger på 30:e plats nationellt.
Härnösand är en av tre ekokommuner med högst andel (72 %) diplomerade verksamheter. Målet är att 
alla barn och elever i Härnösand ska gå i en förskola, skola eller fritidshem som har en miljöcertifiering.

  Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa
Beskrivning: Härnösand är en modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande. 
Framgångsrik skolverksamhet på alla nivåer ger alla chansen att lyckas. Nya samarbeten, kunskapsutbyte 
och närhet till högre utbildning lägger en grund för dagens och morgondagens jobb och näringslivets 
kompetensbehov. Folkbildning och kulturella uttryck ger inspiration till nytänkande.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka 86,0% 83,6% 77,3% 84,5%

Andelen gymnasieelever som fullföljer utbildning inom fyra år i  
kommunen ska öka

76,0% 82,4% 77,4% 69,0%

Andelen elever i åk 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnes- 
provet i svenska och svenska som andraspråk ska öka

76,0% 67,0% 76,0% 75,0%

Andelen deltagare som saknar grundskole- eller gymnasiebetyg och är 
inskrivna i arbetsmarknadsåtgärd som börjar studera för att komplettera 
betygen ska öka

40,0% 42,0% 60,0% 40,0%

Andelen kursdeltagare som slutfört en kurs på Komvux med godkänt 
betyg ska öka

80,0% 82,0% 77,0% 85,0%

Tre av fem styrtal överstiger ambitionsnivån för året och ett gediget arbete bedrivs för att Härnösand ska 
vara kunskapsstaden där alla kan växa.

Omorganisationen inom skolan har lett till ett samlat gymnasium och att och fyra 7-9 enheter har blivit 
två. Det som återstår är en ny organisation av förskolorna. En sammanhållen organisation ger positiva 
effekter på måluppfyllelsen generellt, bland annat genom bättre lärmiljöer och effektivare lokal- och 
resursnyttjande.

I syfte att förbättra trygghet och pedagogik för barn i förskolan arbetar kommunen för att åstadkomma 
mindre barngrupper. Förskolan har beviljats statliga medel för Läslyftet. Arbetet kommer att ske genom 
kollegialt lärande med syfte att förbättra resultatet för barnens språk, läs och skrivförmåga.

Statsbidragsfinansierat arbete för ökad jämlikhet inom grundskolan ska på sikt öka andelen elever som 
blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Bidraget används till projektledning för utveckling 
av undervisningen genom anpassning och utveckling av stimulerande och inkluderande lärmiljöer.

Den digitala kompetensen och tillgången till digitala verktyg inom skolan ska vidareutvecklas och vara 
likvärdig. Det ska bidra till förbättrade resultat och effektivare verksamhet. Digitalisering ställer både krav 
på och ger förutsättningar för att utveckla och variera skolans undervisningsmetoder.

Andelen kursdeltagare som har slutfört en kurs på Komvux med godkänt betyg ökar. Några av förklaring-
arna återfinns i validering av deltagares yrkeskompetens mot gymnasiebetyg, jobbspår för omvårdnads-
personal och vidareutvecklat stöd för elever som riskerar att inte nå målen.

Allt fler söker sig till studier för att komplettera sina betyg. Möjlighet till samläsning mellan vuxenutbild-
ningen och gymnasiets introduktionsprogram, motivationsinsatser för studier med utbildningskontrakt 
samt studiestarts stöd är några av anledningarna till detta. Ett Campus Härnösand kommer att bli en del 
av kommunens verksamhet. Idén om ett campus utgår från att interna och externa samverkansprocesser 
ska möjliggöra efterfrågade och strategiska utbildningar. Syftet är att stärka näringslivets kompetens-
försörjning i Härnösand och regionen. Campus ska vara utåtriktat med hög kvalitet på verksamhet och 
efterfrågestyrd utbildning.

Kultur är en viktig kunskapsspridare/-motor. Kulturenheten har tillsammans med skolförvaltningen enats 
om ett nytt sätt att arbeta för att höja kvaliteten och tillgången till kultur inom grundskolan.

Organisationsperspektivet
Detta perspektiv innehåller mål för den verksamhet som kommunorganisationen själv bedriver, de tjänster 
som levereras samt personal och ekonomi.

Kommunövergripande mål 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet

Mål 6 - God service med gott bemötande

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi

  Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet
Beskrivning: Härnösands kommun erbjuder välfärdstjänster av hög kvalitet där behoven styr och insatserna 
ges på lika villkor oavsett kön, sexuell läggning eller bakgrund. Resurser prioriteras så att allas rätt till 
utveckling och ett värdigt liv tillgodoses. Kommunens arbete präglas av lyhördhet och respekt för den 
enskilde. Barnens bästa är i centrum för alla beslut.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka 91,0% 90,0% 90,0% 91,0%

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka 84,0% 88,0% 89,0% 82,0%

 

Brukarna är generellt nöjda med äldreomsorgen i Härnösand. Delaktighet vid utformning av genomför-
andeplaner bedöms bidra till goda resultat. Kommunens värdegrundsarbete är en av anledningarna till 
att brukarna upplever ett gott bemötande och känner sig trygga.

Kommunen verkar för jämställdhet och solidaritet inom flera områden. Ett viktigt steg framåt har tagits 
i arbetet mot trakasserier och kränkande behandling genom projektet #WeDo. Trygghetsskapande och 
förebyggande arbete mot sexuella trakasserier har genomförts, liksom föreläsningar och informations-
distribution till samtliga skolelever från årskurs 7 till gymnasiet.

82%
R E S U LTAT  2 0 1 8 
Andelen kursdeltagare som 
slutfört en kurs på Komvux  
med godkänt betyg ska öka.

90%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Andelen brukare som är nöjda 
med sin hemtjänst ska öka.
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Tillgänglighetsarbetet har en central betydelse för att värna jämställdhet och solidaritet. Tillgängligheten 
utvecklas successivt med fokus på rent fysisk tillgänglighet, men också på bemötande och kommunika-
tion. En inventering av tillgängligheten på skolor, bibliotek och sportanläggningar har genomförts och 
utmynnat i en guide som uppdateras kontinuerligt. Kommunen har även instiftat och delat ut tillgänglig-
hetspris. 

Allt fler invånare kommer från andra länder. Genom biblioteket erbjuder kommunen program om aktuella 
samhällsfrågor. Programmen har tolkats till ett eller flera språk: arabiska, tigrinja, och dari med inhyrda 
kommuntolkar.

  Mål 6 - God service med gott bemötande
Beskrivning: Gott värdskap, hög tillgänglighet och professionalitet är värden som genomsyrar Härnösands 
kommun. Kommunens medarbetare och politiker bemöter alltid människor med vänlighet, tydlighet och 
effektivitet. Genom samverkan, respekt och lyssnande byggs det goda samhället.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Andelen medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och 
som får ett direkt svar på en enkel fråga ska öka

50,0% 53,0% 50,0% -

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd  
ska minska

19 dgr 30 dgr 39 dgr 41 dgr

Utbildningen ”Förenkla helt enkelt” har genomförts och avslutats under 2018. God service med gott 
bemötande och gott värdskap med hög tillgänglighet och professionalitet är värden som ska genomsyra 
Härnösands kommun. Målet med utbildningen var att kommunens medarbetare ska bemöta människor 
med vänlighet, tydlighet och effektivitet. Nya servicegarantier och digitala verktyg för att göra det enk-
lare för företag och medborgare har tillkommit. En handlingsplan är under färdigställande. Arbetet med 
servicegarantier har fortskridit.

Kommunens servicecenter har flyttat till Sambiblioteket. Hos servicecentret lotsas medborgare och be-
sökare rätt, får svar på frågor som rör kommunens verksamhet och erbjuds hjälp med e-tjänster.

Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd har minskat vilket delvis beror på att fler handläggare 
än tidigare har till uppgift att ta emot nybesök.

  Mål 7 - Framtidens arbetsgivare
Beskrivning: Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbets-
plats dit människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. 
Medarbetare ges ett god ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och inflytande 
över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplants med låga sjuktal, 
mångfald och goda arbetsvillkor.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Nöjd medarbetarindex ska öka Index 83 Index 79 Index 78 Index 79

Andelen tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning ska öka 90,0% 81,0% 80,0% 79,2%

Sjukfrånvaron ska minska 7,0% 6,9% 6,9% 7,8%

Ledarskapet stärks i Härnösands kommun. Chefsdagar och utbildningar kring arbetsrätt, arbetsmiljö, 
mångfald, diskriminering och rehabilitering är några exempel. Åtgärder kommer att utvecklas, genomföras 
för att säkerställa ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Bland annat har ett avvikelsesystem för arbets- 
miljöarbetet införts. Sammantaget förväntas måluppfyllelsen påverkas positivt under kommande år.

Ett omfattande och långvarigt arbete har bedrivits i syfte att skapa en modell för att åstadkomma fler 
heltidsanställningar. Nödvändiga politiska beslut har tagits och processen pågår med att ge förutsätt-
ningar till heltidsanställningar för alla i organisationen.

Inom socialförvaltningen finns de flesta deltidstjänsterna idag, och beslutet kommer påverka målupp-
fyllelsen i positiv riktning då majoriteten av medarbetarna där är kvinnor. Andelen tillsvidareanställda 
kvinnor med heltidsanställning uppgår nu till 81 %. Förberedelser har påbörjats för att hösten 2020 kunna 
erbjuda medarbetare heltidsanställning med möjlighet att välja deltid.

Det arbete som syftar till att sänka sjuktalen och som pågått inom socialförvaltningen sedan ett par år 
tillbaka har gett en god effekt.

Sjukfrånvaron uppgår till samma nivå vid årsbokslut 2018 som 2017. Inom Säbo och hemtjänsten är sjuk-
talen fortfarande höga. Därför är det viktigt att den fortsatta uppföljningen av rehabiliteringsprocessen 
säkerställs. Tidig kontakt med arbetstagaren vid sjukdom, åtgärder i arbetsmiljön och arbetstagarens 
möjligheter att påverka är exempel på faktorer som bidragit till att sänka sjuktalen.

  Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi
Beskrivning: I Härnösands kommun används resurser effektivt, ändamålsenligt och med långsiktighet. 
Uppsatta budgetmål uppnås och kommunens ekonomiska ställning är god. Långsiktiga och rätt genom-
förda investeringar och upphandlingar ger utveckling på kort och lång sikt. God analys och uppföljning 
samt respekt för miljömässig och social hållbarhet är en självklarhet.

Resultatuppdrag Målnivå  
2018

Resultat 
2018

Resultat 
2017

Baslinje  
2016

Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och utjämning 1,0% 2,9% 1,4% 1,0%

Samtliga nämnder och styrelser ska följa budget 5 av 5 3 av 5 3 av 5 4 av 5

I resultatöverskottet om 2,9% (47 mnkr) ingår jämförelsestörande intäkt motsvarande 28 mnkr som  
avser Ädelreglering gentemot Landstinget. Resultatöverskottet exklusive den jämförelsestörande intäkten 
uppgår till 1,5 procent. Resultatet har även påverkats positivt med 24 mnkr på grund av pensionsredovis-
ning enligt fullfonderingsmodellen.

Tre av fem nämnder har ett positivt utfall gentemot budget. De nämnder som har negativt utfall är social- 
nämnden som avviker 40,3 mnkr från tilldelad budget och skolnämnden som avviker 0,5 mnkr.

De ekonomiska förutsättningarna ska förbättras i framtiden. Bland annat bedrivs projektet om effektiva 
inköp som förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Det syftar till ökad avtalstrohet och ny inköps-
organisation med tonvikt på elektronisk handel, varigenom verksamheterna kan spara tid och pengar. 
Ett annat utvecklingsarbete pågår inom lokalförsörjning, där en förbättrad lokalsamordning ska göra  
lokalutnyttjandet mer kostnadseffektivt. Beslut har också tagits om att se över budget- och uppföljnings- 
processen, ett projekt som beräknas ta minst 1,5 år att genomföra.

53%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Andelen medborgare som tar 
kontakt med kommunen via
telefon och som får ett direkt 
svar på en enkel fråga ska öka.

2,9%
R E S U LTAT  2 0 1 8
Resultatöverskott i procent av 
skatter, statsbidrag och utjämning
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Finansiell analys  
kommunen

Härnösands Kommun redovisar ett resultat enligt 
nedan som överstiger förra året med hela 24 mnkr och 
27 mnkr mot budget. Om hänsyn tas till jämförelsestö-
rande poster är årets resultat däremot -7 mnkr jämfört 
med föregående år samt -4 mnkr jämfört med budget. 
En starkt bidragande orsak till det försämrade drifts-
resultatet under året är att socialnämnden redovisar 
-40 mnkr jämfört med budget. I övrigt följer nämnder 
och kommunstyrelsen budgeten väl eller redovisar ett 
bättre resultat jämfört med budget.

Det ekonomiska resultatet i kommunen under året  
har påverkats positivt av pensionsskuldens förändring.  
Den del av skulden som avser avsättningar av pensioner 
tom 1998, dvs som enligt föreskrifter skall redovisas 
som ansvarsförbindelse har påverkat årsresultatet +52 
mnkr. I balankravsutredningen, se tabell 2, har denna 
post återlagts vilket medför att underskott uppkommer. 
Kommunen uppnår därför inte resultatmålet för god 
ekonomisk hushållning.

Det historiskt starka redovisade resultatet har minskat 
underskottet i eget kapital från -164 mnkr till -108 mnkr 
samt soliditeten från -18% till -11%.

RESULTAT OCH KAPACITET 

Årets resultat    Tabell 1  

RESULTAT 2018 2017 2016

Årets resultat, mnkr 46,9 22,9 14,6

Procent av skatteintäkter och statsbidrag, % 2,9 1,4 1,0

Årets resultat exkl. jämförelsestörande poster, mnkr 16,4 32,4 24,2

Procent av skatteintäkter och statsbidrag, % 1,0 2,0 1,6

Ett av kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
är att resultatet ska uppgå till 1-2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Kommunen har ett gott resultat i år och uppnår målet 
för god ekonomisk hushållning.

Exkluderas däremot jämförelsestörande poster i beräkningen uppnås 
minimimåls-nivån med minsta möjliga marginal. 

 

Årets resultat    Tabell 2 

BALANSKRAVSUTREDNING (MNKR) 2018

Årets resultat 46,9

samtliga realisationsvinster -0,4

vissa reavinster enl undantagsmöjligheter 0

vissa reaförluster enl undantagsmöjligheter 0

orealiserade förluster i värdepapper 0

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 46,5

medel till resultatutjämningsreserv 0

medel från resultatutjämningsreserv 0

Sänkning av diskonteringsräntan på pensioner (synnerliga skäl) 0

Ansvarsförbindelse pensioner (synnerliga skäl) -51,9

Årets balanskravsresultat -5,4

Kommunallagen anger att intäkterna minst ska överstiga kost-
naderna i både budget och utfall. Ett eventuellt underskott mot 
balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. 
Årets balanskravsresultat uppgick till -5,4 mnkr för kommunen. Ett 
negativt resultat således som föranleder att en plan för återställande 
skall tas fram. Anledning till att ett negativt balankravsresultat upp-
kommer förklaras av att all resultatpåverkan som pensionsskulden 
enligt fullfonderingsmodellen påverkat har återlagts så att resultatet 
av pensioner speglar den så kallade blandmodellen. Se vidare avsnitt 
om ”Pensionsåtagande”. 

Intäkts- och kostnadsutveckling    Tabell 3 

INTÄKTS- OCH KOSTNADSUTVECKLING  
(FÖRÄNDRING I %)

2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter -6,5 -0,1 41,7

Verksamhetens kostnader 2,1 4,7 8,7

Skatteintäkter och generella statsbidrag 2,8 7,6 5,1

Verksamhetens nettokostnad, exkl. jämförelse-

störande poster 4,3 6,3 2,4

För att leva upp till god ekonomisk hushållning skall nettokostna-
derna inte öka i snabbare takt än skatteintäkterna och statsbidrag. 

Förändringen i mnkr mellan 2018 och föregående år framgår nedan 
(+förbättring  -försämring):

• Verksamhetens intäkter    - 26
• Verksamhetens kostnader    -40
• Avskrivningar     - 1
• Skatteintäkter och generella statsbidrag +45
• Verksamhetens resultat, exkl. jämförelse-    

störande poster    -22 
 

Nettokostnadsutvecklingen, justerad för jämförelsestörande poster, 
har stegvis ökat och nådde toppar under åren 2014 och 2017. Under 
2018 har nettokostnadsökningen sjunkit jämfört med föregående år 
men ligger fortsatt på hög nivå vid jämförelse mot att Inflationen 
under 2018 uppgick till 2,0%. 

 

Nettokostnadsandel (%) av skatteintäkter och statsbidrag
   Tabell 4

NETTOKOSTNADSANDEL (%) AV SKATTEINTÄKTER 
OCH BIDRAG

2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter och kostnader (netto) 95,4 94,0 95,4

Avskrivningar 2,9 2,9 2,7

Nettokostnadsandel före finansnetto 98,3 96,9 98,1

Finansnetto 0,7 1,1 0,3

Nettokostnadsandel exkl. jämförelsestörande poster 99,0 98,0 98,4

Jämförelsestörande engångsposter (netto) -1,9 0,3 0,6

Nettokostnadsandel 97,1 98,3 99,0

I syfte att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning 
krävs en balans mellan intäkter och kostnader. Denna balans kan 
mätas genom nettokostnadsandelen som innebär att samtliga 
löpande kostnader, såväl exklusive samt inklusive finansnetto 
relateras till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. 
En nettokostnadsandel på högst 97-98 % ses som god ekonomisk 
hushållning, eftersom de flesta kommuner då klarar av över en 
längre tidsperiod att finansiera sina reinvesteringar och nödvän-
diga nyinvesteringar. Målet klaras under 2018 endast om jämförel-
sestörande posten inräknas. 
 

Investeringar    Tabell 5

INVESTERINGAR 2018 2017 2016

Investeringsvolym, mnkr 72,4 66,4 64,6

Investeringsvolym efter avdrag för investeringsinkom-
ster, mnkr 70,9 64,6 63,0

Investeringsvolym / skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 4,4 4,2 4,4

Självfinansieringsgrad av årets investeringar, % 90,0 106,8 86,0

Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar över-
stiger föregående år med 6,0 mnkr. Årets upplösning av erhållna 
investeringsbidrag uppgår till 1,5 mnkr.

Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel 
av investeringarna som kan finansieras av årets resultat med tillägg 
för årets avskrivningar samt andra ej likviditetspåverkande poster. 
100 procent och mer innebär att kommunen själva kan finansiera 
samtliga investeringar. Det innebär i sådana fall att kommunens 
långsiktiga finansiella handlingsutrymme stärks. 
Självfinansieringsgraden efter avdrag av investeringsinkomster för 
året understiger 100%. Det innebär att investeringarna inte har 
varit möjlig att finansieras med egna medel och att den finansiella 
handlingsberedskapen inför framtiden därmed har försämrats.

Investeringstakten har under den senaste treårsperioden överstigit 
avskrivnings-kostnaden med mellan 18-24 mnkr per år. För att i 
framtiden klara denna ”differens” själva med egna medel krävs att 
de årliga rörelseresultaten genererar minst ett motsvarande över-
skott. Ett överskott vilken även skall vara likviditetsförstärkande.  

Under avsnittet ”Drift och investeringsredovisning” framgår  
fördelningen av årets nyinvesteringar mellan nämnder samt  
specifikation av de största investeringsobjekten.

RISK OCH KONTROLL

Likviditet    Tabell 6

LIKVIDITET 2018 2017 2016

Kassalikviditet, % 36 28 37

Rörelsekapital, mnkr -237 -330 -307

varav semesterlöneskuld 68 65 64

Anläggningskapital, mnkr 120 166 120

Kassalikviditet är ett mått som beskriver den kortsiktiga betal-
ningsförmågan. Den kan definieras på olika sätt. Ett sätt är som 
kommunen tillämpar att ställa omsättningstillgångarna med 
avdrag för Förråd mm (varulager) i relation till kortfristiga skulder. 
För att kunna klara att betala alla kortfristiga skulder omedelbart 
skall måttet vara 100% eller högre. Utfallet 2018 understiger betyd-
ligt riktvärdet men har förbättrats jämfört med förra året.

För att uppnå en kassalikviditet på 100% saknas 248 mnkr i rörelse-
kapital. Anläggningskapital beskriver skillnaden mellan anlägg-
ningstillgångar minus långfristiga skulder inklusive avsättningar. 
Den sista december 2018 uppgick saldot på koncernkontot till -0,2 
mnkr vilket innebär att outnyttjad del av krediten uppgår till 90,2 mnkr. 
 
 
Soliditet    Tabell 7

SOLIDITET 2018 2017 2016

Soliditet, % -11,2 -17,9 -19,7

Eget kapital, mnkr -108,1 -164,4 -187,3

Soliditet är ett mått som beskriver den långsiktiga betalningsför-
mågan. Talet anger vilken grad tillgångarna har finansierats med 
egna medel. 
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I Härnösands kommuns soliditetsmått inkluderas kommunens 
hela pensionsförpliktelse (fullfunderingsmodellen). Soliditeten har 
förbättrats gradvis varje år under de senaste fem åren. Om resul-
tattrenden från senaste femårsperioden fortsätter är soliditetstalet 
positivt om 6-7 år.

Låneskuld    Tabell 8

LÅNESKULD 2018 2017 2016

Låneskuld, mnkr 190 170 150

Låneskulden har ökat med 20 mnkr per år de senaste två åren. 
Nyupplåningen har uppkommit i syfte att finansiera investeringar.
Av kommunens lån är 100 mnkr långfristigt och 90 mnkr kort-
fristigt. Samtliga lån har satts om under året. Det mesta sannolika 
är att samtliga kortfristiga lån som förfaller under 2019 kommer 
att refinansieras långfristigt. Den sista december 2018 uppgår den 
genomsnittliga upplåningsräntan på lånen till -0,124% och den 
genomsnittliga räntebindningstiden till 1,08 år.
 

Borgensåtagande    Tabell 9

BORGENSÅTAGANDE (MNKR) 2018 2017 2016

Borgen 1 369,4 1 255,8 1 197,8

varav

- kommunala bolag 1 345,8 1 233,2 1 173,5

- egna hem 0,2 0,2 0,3

- övriga 23,4 22,4 24,0

 

Kommunens borgensåtagande har ökat något under de senaste åren 
föranlett av investeringsbehov hos såväl kommunen som hos 
koncernägda bolag. Kommunen tar ut en borgensavgift på 0,4 % av 
de kommunala bolagen. 2018 har borgensavgiften uppgått till 4,9 
mnkr. Målet på sikt är att minska och avsluta ingångna borgenså-
taganden som ligger utanför kommunen och dess bolag.

Pensionsåtagande (mnkr, inklusive löneskatt)    Tabell 10

PENSIONSÅTAGANDE (MNKR, INKLUSIVE LÖNESKATT) 2018 2017 2016

Avsättning pensioner from 1998 122 115 111

Avsättning pensioner före 1998 661 713 744

Avsättning särskild ålderspension 0 0 1

Summa 783 828 856

varav pensionsstiftelse -208 -222 -236

Kommunen redovisar från och med 2005 hela den samlade pen-
sionsskulden i balansräkningen. Merparten av landets kommuner 
redovisar pensionsåtagande enligt blandmodellen.  
I blandmodellen finns endast årets pensionsutbetalningar inklusive 
löneskatt med i resultatet för intjänad pensionsrätt till och med 
1997. Hela pensionsåtagandet ingår inte i bokföringen och redovi-
sas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Intjänad 
pensionsrätt från och med 1998 behandlas lika i båda modellerna 

(blandmodellen och fullfonderingsmodellen) och återfinns som 
avsättning i balansräkningen hos alla kommuner.

Den totala skulden har minskat med totalt 45 mnkr under året 
fördelad enligt nedan:

• Avsättning pensioner from 1998    7
• Avsättning pensioner tom 1998 -52

2009 bildades Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för att 
trygga delar av det pensionsåtagande kommunen har. Under 2009 
och 2010 överfördes pensioner för personer födda före 1940 till 
ett belopp av 130,6 mnkr. Pensionerna tillhörde till största del 
avsättningen för pensioner före 1998. I december 2013 överfördes 
pensioner för personer födda 1940-1942 till ett belopp av 88,5 mnkr. 
Totalt är 226 mnkr tryggat i pensionsstiftelsen. 
För Härnösands kommun som valt fullfonderingsmodellen ingår 
utbetalda pensioner inkl löneskatt i resultaträkningen som en kostnad. 
Men i denna modell skall även årets förändring av avsättningen  
bokföras vilket påverkar kommunens resultat, enligt nedan.
Byte av beräkningsprincip från KPA till Skandia under 2018 har 
medfört resultat-förbättring med 9,4 mnkr.

Pensionsavsättning tom 1998    Tabell 11

BELOPP INKL LÖNESKATT (MNKR) 2018 2017 2016

Ingående åtagande 712,8 743,9 780,1

Utgående åtagande 660,9 712,8 743,9

Årets förändring 51,9 31,1 36,2

Årets förändring av avsättningar tom 1998 medför en resultatför-
bättring för kommunen med totalt 51,9 mnkr, vilket betyder att 
kommunens resultat 2018 beroende på fullfonderingsmodellen har 
förbättrats med detta belopp. 

BELOPPET BESTÅR AV FÖLJANDE DELPOSTER 
(MNKR)

2018 2017 2016

Pensionsutbetalningar  -39,5 -41,4 -39,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning   11,8    21,7  10,9

Nyintjänad pension/ Aktualisering     9,8   -6,3   -5,8

Ädel  -22,1    0,0    0,0

Övriga poster  -11,9   -5,1    2,0

Summa  -51,9 -31,1 -36,2

Kommunen har påbörjat ett arbete att se över pensionsskulds- 
redovisningen. Men inväntar vidare central utredning.
Kommunen har under året 2018 inte haft någon utbetalning för för-
troendevalda gällande visstidspensioner vilka utbetalas fram till 65 
års ålder. Visstidspensionen samordnas med förvärvsinkomster och 
socialförsäkringsförmåner. Kommunen har åtaganden för 2 förtro-
endevalda. För kommunalråd och förtroendevalda gäller reglemente 
PRF-KL (pensionsreglemente samt för heltidsysselsatta förtroen-
devalda) för uppdragstagare som på börjat sitt uppdrag senast under 
föregående mandatperiod.
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Utfall i förhållande till budget    Tabell 12

UTFALL I FÖRHÅLLANDE TILL BUDGET (MNKR) 2018 2017 2016

Avvikelse nämnder -1,4 9,0 15,0

Avvikelse årets resultat 26,9 -7,1 0,0

 
Samtliga nämnder förutom en nämnd redovisar nära eller ett bättre 
resultatutfall jämfört med budget. Undantaget är socialnämnden 
som tappade 40,3 mnkr jämfört budget, -5,5% av kostnadsomslut-
ningen. Kommunstyrelse inkl. KF avviker positivt med 10,2%. 
Totalt för samtliga nämnder blev avvikelsen blygsamma -0,1%. 
Totala avvikelsen bedöms som måttfull i förhållande till omfatt-
ningen på nämndernas uppdrag. Budgetföljsamhet som totalt var 
god inom kommunens nämnder under året är ett annat mått på 
kommunens finansiella kontroll. Årets resultat avviker positivt mot 
budget med 134%. Avvikelsen beror till stor del på beräkningar av 
pensionsskulden samt av politiska beslut som påverkat pensionskul-
den och som inte var kända i detalj när budgeten antogs.

Helårsprognos    Tabell 13

HELÅRSPROGNOS, AVVIKELSE (MNKR) UTFALL 
HELÅR

PROG-
NOS 
AUG

PROG-
NOS  
APR

Kommunstyrelsen 28,5 18,7 10,5

Arbetslivsnämnden 4,6 2,3 -0,8

Samhällsnämnden 6,3 2,1 1,0

Skolnämnden -0,5 0,0 0,0

Socialnämnden -40,3 -40,6 -44,7

Avvikelse nämnder -1,4 -17,5 -34,0

Prognosavvikelsen för helåret totalt blev för tertial 1-1,6% samt för 
tertial 2 -0,8%. En god prognossäkerhet innebär att kommunen 
har goda förutsättningar till att anpassa sig efter förändrade förut-
sättningar under året. En prognosavvikelse under 1% av kostnads-
omslutningen innebär en god prognossäkerhet. 

FRAMTID

För Härnösands del förväntas skattemedlen utvecklas svagt fram 
till år 2025. Övriga externa intäkter i form av bidrag sjunker efter 
flera år av stigande utveckling. Medborgarnas krav och behov 
förväntas öka vilket ger att en fortsatt kostnadseffektivisering  
av verksamheten blir nödvändig.

Nyupplåningen inom kommunen har under åren 2017-2018 ökat 
med 20 mnkr per år. Detta huvudsakligen beroende på att ny- 
investeringar i materiella anläggningstillgångar ökat i betydligt 
högre omfattning än årlig avskrivning på samma tillgångar. För 
att klara detta långsiktigt och utan ny upplåning krävs att likvi-
ditetsförbättrande resultat täcker mellanskillnaden.  Finansnettot 
har varit blygsamt men med ökad investeringstakt och förväntad 
framtida räntehöjningar kommer dessa kostnadsökningar att leda 
till ytterligare besparingar på övrig verksamhet.
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Finansiell analys  
koncernen

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

Sammanfattning finansiell analys av kommunkoncernen
Kommunkoncernens resultat 2018 jämfört med 2017 ökade med 
+16,7 mkr, vilket motsvarar 36%. Resultatökningar redovisar kom-
munen med +24,0 mnkr samt Räddningstjänsten Höga Kusten 
med +0,9 mnkr. Koncernerna HEMAB samt Härnösandshus 
redovisar resultatförsämring med -6,6 mnkr respektive -1,6 mnkr.

Dotterbolaget HEMAB redovisar per 2018-12-31 ett totalt eget 
kapital med 18,9 mnkr. Det registrerade aktiekapitalet uppgår 
till 40,1 mnkr. Det betyder att mer än halva aktiekapitalet har 
förbrukats. Samtidigt finns obeskattade reserver med 291,6 mnkr, 
vilket medför vid upplösning av obeskattade reserver att det egna 
kapitalet fullt ut kan återställas. 

Kommunkoncernens verksamhet
Huvuddelen av de hårda verksamheterna såsom fastighets-, 
vatten- och avlopps- samt gatuverksamhet bedrivs i bolagsform 
i de två helägda kommunala koncernerna AB Härnösandshus 
samt Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB). De mjuka 
verksamheterna såsom skola, vård och omsorg finns i kommu-
nen. I den sammanställda redovisningen ingår koncernerna AB 
Härnösandshus och HEMAB samt Räddningstjänstförbundet 
Höga Kusten Ådalen där kommunens andel uppgår till 33 %. 
Resterande del ägs till lika delar av Kramfors och Sollefteås 
kommuner. 

I kommunkoncernen ingår även Invest i Härnösand AB (100%), 
Härnösands Näringsliv AB (100%), Stiftelsen Länsmuseet i 
Västernorrland (30%), Ostkustbanan AB (5,70%), Höga Kusten 
Destination AB (25%) samt Kommunbränsle i Ådalen AB (40%). 
I Invest i Härnösand AB ingår det helägda bolaget Technichus 
i Mitt Sverige AB. Dessa har undantagits från den sam-
manställda redovisningen då de inte uppfyller villkoren, se 
redovisningsprinciper. 

RESULTAT OCH KAPACITET 

Årets resultat    Tabell 1  

RESULTAT 2018 2017 2016

Årets resultat före extraordinära poster och skatt, mnkr 70,4 56,0 49,1

Årets resultat efter skatt, mnkr 63,2 46,5 44,5

Årets resultat efter skatt och exkl. jämförelsestörande 
poster, mnkr 32,7 51,0 46,5

Kommunkoncernens resultat är det näst högsta som redovisats 
under hela 2000-talet. Endast år 2007 var resultatet högre och 
anledningen då var att AB Härnösandshus genomförde den ännu 
hittills enskilt största fastighetsförsäljningen som omfattade 43 st 
fastigheter.

I resultatet från kommunen ingår en jämförelsestörande post på 
30,5 mnkr som avser förändringar hänförda till pensionsskulden. 
Om denna post exkluderas så var resultatutfallen under såväl 2017 
som 2016 högre dessa år.

Fördelning av kommunkoncernens årsresultat:

• Kommunen    46,9 mnkr
• Hemab koncernen     8,8 mnkr
• Härnösandshus koncernen    6,3 mnkr
• Räddningstjänsten HögaKusten-Ådalen  1,2 mnkr
• Totalt    63,2 mnkr

Resultat och avkastning på eget kapital enligt koncernens  
ägarförhållande i respektive bolag    Tabell 2

RESULTAT OCH AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL 2018 2017 2016

AB Härnösandshus, mnkr 6,3 7,9 6,2

AB Härnösandshus, % av eget kapital 2,7 3,4 2,8

HEMAB, mnkr 8,8 15,4 15,7

HEMAB, % av eget kapital 3,1 5,7 6,5

Räddningstjänsten, mnkr 1,2 0,3 0,5

Räddningstjänsten, % av eget kapital 27,3 9,1 17,1

HEMAB koncernen redovisar ett resultat som understiger föregå-
ende år men överstiger ägardirektivet. Årets resultat har påverkats 
negativt av nedskrivningar på mark och byggnader med 4,8 mkr 
samt att högre bränslepriser påverkat fjärrvärmeverket negativt.

Härnösandshus koncernen redovisar ett något lägre resultat än 
föregående år men som överstiger kravet i ägardirektivet. Det är 
framförallt löpande driftskostnader som avviker negativt och då 
huvudsakligen den stränga vintern som medfört ökade kostnader 
för snöröjning. 

I övrigt har uthyrningsgraden varit bra under året och uppgick till 
98,4% vid årsskiftet. Räntekostnaderna fortsätter att sjunka. Till 
viss del har det löpande underhållet framskjutits i tid på grund av 
de ökade driftskostnaderna.

Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen redovisar ett totalt 
resultat på 3,6 mnkr för 2018, vilket är ett bättre resultat jämfört 
med de två åren dessförinnan. 

 
Förändring av intäkter och kostnader    Tabell 3 

FÖRÄNDRING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER I % 2018 2017 2016

Verksamhetens intäkter -0,8 -0,3 22,2

Verksamhetens kostnader 2,5 4,1 9,0

Verksamhetens nettokostnad 2,6 6,8 4,2

Kommunkoncernens verksamhetsintäkter har minskat med 
-6,5 mnkr jämfört med föregående år. Förutom kommunen redo-
visar samtliga sammanslagna enheter ett positivt utfall. Kommunen 
avviker med -26,1 mnkr varav bidrag från framför allt Migrations- 
verket fortsätter att minska. Totalt har kommunens bidrag sjunkit 
med -29,9 mnkr.

Verksamhetens kostnader för koncernen har totalt ökat med 54,4 
mnkr. Ökningstakten är lägre 2018 jämfört de två tidigare åren. 
Samtliga sammanslagna enheter redovisar en ökad kostnad.

Investeringar    Tabell 4

INVESTERINGAR 2018 2017 2016

Nettoinvesteringar, mnkr 255 314 200

Avskrivningar, mnkr 149 137 134

Nettoinv./avskrivning, i % 150 229 149

Självfinansieringsgraden av årets investeringar, i % 83 58 85

Investeringstakten för året minskade i kommunkoncernen med 
59 mnkr jämfört med föregående år. Självfinansieringsgraden som 
speglar förmågan att med egna intjänade medel finansiera ny- 
investeringar förbättrades under 2018. 

Även under 2018 understiger talet 100% vilket medför att extern 
finansiering är nödvändig för verksamheterna för att inte försämra 
tillgängliga likvida medel. 

 
 Soliditet    Tabell 5
(%) 2018 2017 2016

Soliditet 9 6 5

Soliditet är ett tal som beskriver den långsiktiga betalningsbered-
skapen eller vilken grad tillgångarna har finansierats med egna 
medel. Talet har förbättrats med 3%.

Det låga talet beror på flera år av negativa resultat i den kommu-
nala verksamheten. Både Hemab- samt Härnösandshus koncer-
nerna uppfyller soliditetsmålet som kommunen anger i ägardirek-
tiven. Eget kapital för koncernen uppgår till 244,2 jämfört med 
171,6 mnkr föregående år.

RISK OCH KONTROLL

Likviditet    Tabell 6

LIKVIDITET 2018 2017 2016

Balanslikviditet, % 41 32 51

Rörelsekapital, mnkr -390 -492 -304

Anläggningskapital, mnkr 634 663 430

Likvida medel har minskat med 25 mnkr jämfört med 2017 och 
uppgår till 23,8 mnkr. Dessutom tillkommer outnyttjad del av 
checkräkningskredit på koncernkontot, vilken vid året slut upp-
gick till 90,2 mnkr.

För att klara att betala alla kortfristiga skulder omedelbart skall 
måttet vara 100% eller högre. Utfallet 2018 understiger betydligt rikt-
värdet men har förbättrats jämfört med förra året. Rörelsekapital 
innebär att det saknas -390 mnkr för att uppnå 100% balans mellan 
omsättningstillfångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
visar koncernens finansiella styrka.
 

Låneskuld till kreditinstitut    Tabell 7

LÅNESKULD TILL KREDITINSTITUT 2018 2017 2016

Låneskuld, mnkr 1 451 1 358 1 253

Andel lån som förfaller till betalning, %

- inom år 1 15 30 14

- inom år 2 - 5 85 64 7

- efter år 5 0 6 80

Kommunkoncernens låneskulder per 31 december har ökat med 93 
mnkr jämfört med föregående år och uppgår till 1 451 mnkr 2018. 
Nyupplåningen har använts för fortsatta investeringar i materiella 
anläggningstillgångar.

Nettoförändring under året:
• Kommunen   20 mnkr
• Hemab koncernen  77 mnkr
• Härnösandshus koncernen -4 mnkr
• Totalt   93 mnkr

I december 2018 fastställde kommunfullmäktige en koncerng-
emensam finanspolicy. Årliga beslut tas om borgenstak för de 
helägda kommunala bolagen samt för Härnösands Folkhögskola. 

Det fortsatt gynnsamma ränteläget under 2018 har fortsatt bidragit 
till en låg räntekostnad. Skuldsättningen gör kommunkoncernen 
känslig för förändringar på finansmarknaden.

 
 

Pensionsåtaganden    Tabell 8

PENSIONSÅTAGANDE (MNKR, INKLUSIVE  
LÖNESKATT)

2018 2017 2016

Pensionsåtagande 568 603 630

Totalt 568 603 630
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Genom att kommunen under 2005 övergick till fullfonde-
ringsmodellen av pensioner ligger nu hela pensionsåtagandet 
för koncernen i balansräkningen. Huvuddelen av pensions-
åtagandet på 557 mnkr ligger i kommunen och resterande 
del avser Räddningstjänsten med 11 mnkr. Koncernerna AB 
Härnösandshus och HEMAB har egna försäkringslösningar. 

KONCERNENS MELLANHAVANDEN 

Kommunens ekonomiska engagemang i bolagen är i stort sett lika 
mellan åren 2015-2018. Kommunens borgensförpliktelse har ökat de 
senaste åren vilket beror på att koncernbolagen har ökat sin externa 
upplåning. Precis som de senaste åren har kommunen under 2018 
tagit ut en borgensprovision på 0,4 procent av bolagen.

Koncernens mellanhavanden    Tabell 9

FÖRSÄLJNING Intäkt 2018 Kostnad 2018 Intäkt 2017 Kostnad 2017 Intäkt 2016 Kostnad 2016

Härnösands kommun 60,3 62,8 74,0

Härnösand Energi & Miljö AB 16,2 11,1 9,4

AB Härnösandshus 41,3 43,4 56,8

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 2,8 8,3 7,8

RÄNTOR Intäkt 2018 Kostnad 2018 Intäkt 2017 Kostnad 2017 Intäkt 2016 Kostnad 2016

Härnösands kommun 4,9 4,7 4,9

Härnösand Energi & Miljö AB 2,4 2,5 2,5

AB Härnösandshus 2,5 2,2 2,4

LÅN Fodran 2018 Skuld 2018 Fodran 2017 Skuld 2017 Fodran 2016 Skuld 2016

Härnösands kommun 0,0 0,5 1,5

AB Härnösandshus 0,0 0,5 1,5

BORGEN Givare 2018 Mottagare 2018 Givare 2017 Mottagare 2017 Givare 2016 Mottagare 2016

Härnösands kommun 1 345,8 1 233,1 1 173,5

Härnösand Energi & Miljö AB 656,6 608,0 562,9

AB Härnösandshus 689,2 625,1 610,6
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VÄRDEGRUND

Kommunens värdegrund uttrycks genom 
ledorden KUND-ANSVAR-GLÄDJE och kan 
beskrivas enligt följande:

KUND: Jag möter våra kunder med respekt 
och god service.  
Vi är lyhörd och för en dialog med våra 
kunder.

ANSVAR: Jag tar ansvar för våra mål och 
respekterar fattade beslut. Vi arbetar konti-
nuerligt med att förbättra vår verksamhet.

GLÄDJE: Jag har en positiv inställning till 
alla människor jag möter. Vi samarbetar 
genom att se och bekräfta varandra.

Värdegrunden är en plattform för allt 
kommunen gör, både externt och internt. 
När medarbetare och chefer tar ansvar 
för att värdegrunden omsätts i vardaglig 
handling skapas en hållbar och utveck-
lande kommun.

LEDARSKAP

Ett av Härnösands kommun övergripande 
mål är att vara Framtidens arbetsgivare. 
Det innebär bland annat att chefer i 
kommunen tillsammans med medarbe-
tarna skapar jämställda, hälsofrämjande 
arbetsplatser med goda arbetsvillkor.

För att utveckla ledarskapet har chefer 
erbjudits behovsanpassade utbildningar 
bland annat i arbetsrätt, arbetsmiljö, främja 
mångfald och diskriminering. Vidare har 

Beslutsstödssystemet Äpplet utvecklats 
kring personalfrågor för att stödja det 
analytiskt och strategiska ledarskapet.

MEDARBETARSKAP

Begreppet medarbetarskap innebär bland 
annat att medarbetaren själv tar en aktiv 
och ansvarstagande roll. Medarbetarens 
engagemang för arbetet och arbetsgivaren 
bidrar till kvalitet och utveckling.

Fördel Härnösand, en webbbaserad portal 
där kommunens personalförmåner finns 
samlade, fortsätter att utvecklas med 
fler erbjudanden och förmåner som till 
exempel möjlighet att köpa elcyckel via 
löneavdrag. Intresset att använda Fördel 
Härnösand har ökat i organisationen.

Den årligt återkommande medarbe-
tarveckan har genomförts med temat # 
WeDo, bland annat genomfördes flertalet 
föreläsningar och aktiviteter. Satsningen 
#WeDo handlar om att synliggöra och 
förebygga trakasserier och kränkande 
särbehandling.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Härnösands kommun arbetar aktivt för att 
utveckla och genomföra åtgärder för att säker- 
ställa ett förebyggande arbetsmiljöarbete.

Som ett led i detta har bland annat 
”Sunt-arbetslivs” arbetsmiljöutbildning i syste-
matiskt arbetsmiljöarbete genomförts löpande 
under året för chefer och skyddsombud. 

Utbildningens mål är att stärka kommunens 
arbetsmiljöarbe genom fastare former och 
tydliga roller vad en chef och ett skyddsombud 
förväntas göra i arbetsmiljöarbetet.
Vidare har utbildning  kring diskrimi-
neringslagen och att främja mångfald 
genomförts för 96 chefer. Utifrån diskri-
mineringslagen har också arbetet med 
aktiva åtgärder påbörjats, ett förebyggande 
och främjande arbete för att motverka 
diskriminering i våra verksamheter.

Nya förenklade rutiner i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet har skapats. För att 
underlätta medarbetarnas rapportering av 
tillbud och olycksfall har systemet KIA 
implementerats i organisationen.

För att stimulera en hälsosam livsstil 
erbjuds medarbetarna en friskvårdstimme  
i veckan samt en personlig friskvårdspeng.

FRAMTID

En av de viktigaste utmaningarna för 
kommunen är att möta framtiden med rätt 
kompetens. Ett strategistkt arbete pågår 
för att långsiktigt attrahera, utveckla 
och behålla medarbetare och säkerställa 
kompetens såväl på medarbetar- som 
organisationsnivå.

Omställningsarbetet med att skapa hel-
tidstjänster av deltidstjänster är nödvändigt 
för att möta välfärdsutvecklingen. Det gör 
att rekryteringsbehovet minskar och att 
kommunen i förlängningen blir mer jäm-
ställd. Införandet av heltider som norm är 
ett omfattande arbete i kommunen under 
de kommande åren.

Medarbetare 
kommunen

Medarbetarfakta 
kommunen
ANSTÄLLDA

Medarbetare    Tabell 1 2018 2017 2016

Tillsvidareanställda 1 880 1 904 1 892

Visstidsanställda, månadslön 235 261 256

Tillsvidareanställda per förvaltning, antal    Tabell 2 2018 2017 2016

Härnösands kommun 1880 1 904 1 892

Kommunstyrelseförvaltning 199 213 209

Arbetslivsförvaltning 80 73 72

Samhällsförvaltning 71 71 66

Skolförvaltning 752 744 723

Socialförvaltning 778 803 823

Personalkostnader, totalt mnkr    Tabell 3 2018 2017 2016

Härnösands kommun 1 181,2 1 187,7 1 140,9

Kommunstyrelseförvaltning 116,7 116,4 111,7

Kommungemensam verksamhet 31,3 46,5 51,2

Arbetslivsförvaltning 102,1 107,4 111,3

Samhällsförvaltning 44,6 40,4 38,8

Skolförvaltning 448,0 433,4 400,2

Socialförvaltning 443,6 443,6 427,6

Fotnot: Socialförvaltningen har med sina 778 medarbetare flest tillsvidareanställda, följt av skolförvaltningen med 752. Tillsammans sysselsätter de två förvaltningarna 81,4 
procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare.

ÅLDERSFÖRDELNING

Åldersfördelning, tillsvidareanställda 2018, antal    Tabell 4 Personer Medelålder

Alla åldrar 1880 48,1

20-29 129 26,7

30-39 321 34,7

40-49 507 44,8

50-59 568 54,3

60- 355 62,6

Fotnot: Medelåldern för kommunens tillsvidareanställda är 48,1 år. Medelåldern för tillsvidareanställda kvinnor är 47,7 år, och för män 46,2 år.
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KÖNSFÖRDELNING

Könsfördelning per anställningsform 2018 (%)   Tabell 5 Kvinnor Män

Tillsvidareanställda 75 25

Visstidsanställda med månadslön 67 33

Timanställda 64 36

Fotnot: Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är andelen kvinnor 75 procent och andelen män 25 procent. Bland de visstidsanställda med månadslön eller timlön 
är könsfördelningen inte lika ojämn. Där är andelen kvinnor 67 procent respektive 64 procent.

PENSIONSAVGÅNGAR

Förväntad pensionsavgång, antal  Tabell 6 2019 2020 2021 2022 2023

Totalt 40 51 51 57 69

Kvinnor 32 45 36 51 55

Män 8 6 15 6 14

Fotnot: Medarbetarna har möjlighet att gå i pensiontidigast vid 61 års ålder och som senast vid 67 år. Det gör det svårt att gör en bedömning hur pensionsavgångarna ser ut 
per år .

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro, %  Tabell 7 jan-nov 2018 jan-nov 2017 jan-nov 2016

Alla åldrar 5,6 6,0 6,3

<=19 4,0 5,7 3,2

20-29 5,8 4,8 5,8

30-39 5,0 5,1 5,4

40-49 4,7 5,6 5,7

50-59 6,1 6,9 6,7

60- 6,6 7,3 8,3

Sjukfrånvaro, %  Tabell 8

Kvinnor 5,9 6,6 7,0

Män 4,8 4,8 4,8

Sjukfrånvaro per förvaltning, %  Tabell 9

Kommunstyrelseförvaltningen 4,3 4,2 5,0

Arbetslivsförvaltningen 5,2 5,1 4,9

Samhällsförvaltningen 4,2 5,1 5,7

Skolförvaltningen 5,4 6,0 5,8

Socialförvaltnignen 6,4 7,0 7,8

Fotnot: 

Medarbetarfakta 
kommunen

Medarbetarfakta 
koncernen
HÄRNÖSANDSHUS

Utveckling
AB Härnösandshus är certifierat inom arbetsmiljöområdet i enlighet 
med OHSAS 18001. Ett led i bolagets systematiska arbetsmiljö-
arbete är att kontinuerligt utveckla medarbetarna. Utöver fast-
ställda policydokument för löne- och jämställdhetsarbetet finns 
inom ramen för bolagets verksamhetssystem rutiner för arbetet 
med att utveckla medarbetarna genom olika utbildningsinsatser. 
Ambitionen är att Härnösandshus ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Under året har en utbildning genomförts inom ramen för vårt verk-
samhetssystem avseende miljö, arbetsmiljö och kvalitet. I början av 
året gick all personal en utbildning i hot och våld/konflikthantering. 
I övrigt har ingen större gemensam utbildning genomförts utan de 
utbildningar som genomförts har skett för enskilda medarbetare 
eller grupper av medarbetare. 

Under året har exempelvis några medarbetare genomgått en grund- 
och fortsättningsutbildning i hyresjuridik. En nyanställd medarbetare 
har också genomgått en utbildning i praktisk diarieföring. 

Ett antal arbetsplatsträffar genomförs löpande under året för de 
olika personalgrupperna. Kontinuerlig kompetenshöjning och 
erfarenhetsutbyte sker löpande via arbetsplatsträffarna. Lönesamtal 
och utvecklingssamtal hålls en gång per år och någon gång under 
året samlas all personal för muntlig information. Två gånger per år 
träffas all personal för att under trevliga former genomföra aktiviteter 
för att stärka gemenskapen inom företaget

All personal genomgår vartannat år en hälso- och arbetsmiljöprofil 
med individuella samtal angående psykosociala frågor, stress, trivsel 
på arbetsplatsen m.m. Resultatet av den senaste undersökningen, 
som genomfördes under december 2016 och januari 2017 visade på 
ett i huvudsak gott resultat med medarbetare som är friska och som 
trivs på jobbet. En ny hälsoundersökning kommer att genomföras i 
början av 2019.

Sjukfrånvaro och förebyggande åtgärder
Under 2018 har den totala sjukfrånvaron ökat från 2,35 % till 3,46 %. 
Det är andra året i rad som sjukfrånvaron ökat jämfört med före- 
gående år. Den främsta anledningen till att sjukfrånvaron ökar 
något är att långtidsfrånvaron har ökat jämfört med föregående 
år. Under året har tre medarbetare haft längre sjukskrivnings-
perioder. Samtidigt som sjukfrånvaron ökat har även andelen 
långtidsfriska ökat. Andelen långtidsfriska har ökat med 55 %. 
Knappt hälften av alla medarbetare har inte haft en sjukdag under 
året. Den totala sjukfrånvaron är betydligt högre för män än för 
kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år både 
för männen och kvinnorna. Procentuellt är sjukfrånvaron högst 
bland de medarbetare som är under 30 år. Det förebyggande 

arbetsmiljöarbetets främsta syfte är att minska sjukfrånvaron och 
minska risken för olyckor. Utöver skyddsronder och andra förebyg-
gande åtgärder uppmuntras de anställda att motionera.

För att stimulera till friskvård har samtliga medarbetare ett gene-
röst friskvårdsbidrag. Genom Härnösandshus förmånsportal finns 
möjlighet för medarbetarna att köpa träningskort eller liknande 
hos ett stort antal leverantörer. Personalen har också möjlighet att 
få massage i förebyggande syfte vilket utnyttjas av ett stort antal 
medarbetare.

Framtida rekrytering
Medelåldern bland medarbetarna i Härnösandshus är fortfarande 
något hög, 48 år. Jämfört med föregående år är dock medelåldern 
lägre genom att den då uppgick till 51 år.  Under 2018 har två med-
arbetare lämnat företaget med ålderspension och dessa har ersatts 
med yngre medarbetare. 

Generationsväxlingen fortsätter. 56 % av företagets anställda är 
över 50 år. Under de kommande fem åren beräknas 6 personer 
lämna företaget med ålderspension. Beräkningen är gjord utifrån 
en pensionsålder på 65 år. 2019: 4 st, 2020:1 st. 2021:1 st.

En prioriterad uppgift under de kommande åren är således att 
ersättningsrekrytera medarbetare i samband med pensionsav-
gångar och samtidigt fortsätta att rekrytera yngre medarbetare  
för att sänka medelåldern ytterligare. En blandning av yngre och 
äldre medarbetare är bra både ur ett kompetensperspektiv och ur 
ett socialt perspektiv

ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 11 21 32

Visstidsanställda 0 0 0

SUMMA 11 21 32

ÅLDERFÖRDELNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA, 
ANTAL

Kvinnor Män Total

<=19

20 - 29 år 1 3 4

30 - 39 år 0 1 1

40 - 49 år 4 5 9

50 - 59 år 4 5 9

60 - 2 7 9

SUMMA 11 21 32

ÅRSREDOVISNING 2018
Härnösands Kommun

3938

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Verksamhets- 
berättelser

02

AB HÄRNÖSANDSHUS
– 

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB
–

RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
HÖGA KUSTEN-ÅDALEN

HEMAB

Personalen har deltagit i två dagars inspiration genom föreläs-
ningar och workshops i hur HEMAB kan bidra till ökad social 
hållbarhet. Nya gemensamhetsytor med lunchrum och konferens 
har färdigställts och tagits i bruk under året likväl som nya kon-
torsplatser och omklädningsrum.

En ny friskvårdssatsning och livsstilsinspiration lanserades under 
2018 med diskussioner och åtgärder för främjande av ett bättre 
leverne i syfte att orka med både sitt arbete. Korttidssjukfrånvaron 
har varit oväntat hög, främst på grund av fysiska åkommor. Vi 
kommer att fokusera på att ha en snabbare orsaksdialog och 
uppföljning.

ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 30 107 137

Visstidsanställda 1 3 4

SUMMA 31 110 141

ÅLDERFÖRDELNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA, 
ANTAL

Kvinnor Män Total

<=19

20 - 29 år 2,0 9,0 11,0

30 - 39 år 9,0 24,0 33,0

40 - 49 år 11,0 29,0 40,0

50 - 59 år 7,0 30,0 37,0

60 - 1,0 15,0 16,0

SUMMA 30,0 107,0 137,0

RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har under året rekry-
terat åtta heltidsbrandmän, två av dem påbörjade sin anställning 
under 2018 och resterande sex brandmän påbörjar sin anställning 
i början av 2019. En brandinspektör, en styrkeledare samt en 

brandman har under året gått i pension. Under 2018 slutade vår 
controller och tre brandmän på egen begäran sina tjänster.

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har 63 heltidsanställda, 
145 deltidsbrandmän,15 frivilliga som ingår i räddningsvärnet samt 
fem anställda som sjöräddare. Vidare finns tre brandmän på prov-
anställning samt 10 timvikarier.

Inom de kommande fyra åren beräknas sju medarbetare lämna 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen med ålderspension.
Förbundets medarbetare får kontiunerlig fortbildning i sjukvård, 
hjärt- och lungräddning för barn, hjärt- och lungräddning med 
defibrillator, taksäkring med mera.

Vidare ges alla brandmän möjlighet att träna en timme per arbets-
pass för att upprätthålla sin fysiska status. Övrig dagtidspersonal 
har en timme friskvård per vecka och anställda i beredskapsor-
ganisationen får en årlig friskvårdspeng som kan användas för 
friskvårdsaktiviteter.

ANTAL ANSTÄLLDA Kvinnor Män Total

Tillsvidareanställda 8 55 63

Visstidsanställda 0 0 0

SUMMA 8 55 63

RiB-organisation (deltidsbrandmän) 145 st, räddningsvärnet 15 st, sjöräddare 5 st, 
provanställningar 3 st, timanställda 10 st.

ÅLDERFÖRDELNING FÖR TILLSVIDAREANSTÄLLDA, 
ANTAL

Kvinnor Män Total

<=19 0 0 0

20 - 29 år 1 7 8

30 - 39 år 5 21 26

40 - 49 år 1 11 12

50 - 59 år 1 11 12

60 - 0 5 5

SUMMA 8 55 63
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AB Härnösandshus

VERKSAMHETEN

Verksamheten är inriktad på att erbjuda ett brett urval av lägenheter 
inom Härnösands kommun samt att effektivt tillgodose olika 
boendeönskemål genom att själva förädla, förvärva och förvalta 
fastigheter. Genom långsiktigt god lönsamhet och kompetenta 
medarbetare, skall Härnösandshus erbjuda kunderna mervärden 
såsom ett attraktivt serviceutbud, social trygghet, god miljö samt 
inflytande över boendet. 

Härnösandshus är Härnösands största bostadsbolag med 1 787 
lägenheter, centralt belägna i Härnösands tätort, fördelat på 
följande boendeformer; hyreslägenheter, plusboendelägenheter, 
studentlägenheter och övernattningslägenheter. 

Antal lägenheter i Härnösandshus Plusboende uppgår till 408 st 
och är belägna i 9 fastigheter i centrala Härnösand. Plusboende är  
i grunden fräscha hyreslägenheter anpassade för lite äldre hyres-
gäster, samlade i utvalda hus i flera av våra mest attraktiva bostads-
områden. I Plusboende finns hög bekvämlighet, trygghet och 
tillgång till gemensamma utrymmen för aktiviteter som främjar 
gemenskapen mellan hyresgästerna.

Härnösandshus har 18 studentlägenheter. Det finns både möblerade 
och omöblerade studentlägenheter som hyrs ut till studerande vid 
universitet, yrkeshögskola och gymnasieskola.  

I flera av företagets bostadsområden finns övernattningslägenheter 
som hyresgästerna kan hyra när de får besök av släkt och vänner.

VIKTIGA HÄNDELSER

Befolkningsökningen som pågått i ett antal år har upphört. Trots 
det är det en fortsatt stor efterfrågan på bostäder, både bostadsrätter 
och hyreslägenheter.  

Under 2018 har bolaget färdigställt ombyggnationen av estetiska 
programmets verksamhetslokaler till lägenheter i fastigheten 
Vågmannen 14. 28 nya lägenheter mitt i centrum har tillskapsts 

med tyngdpunkt på små lägenheter i form av 1 rok och 2 rok. 
Lägenheterna var klara för inflyttning 1 april 2018. 

Förberedelserna för att möjliggöra fler bostäder pågår. I samarbete 
med Samhällsförvaltningen pågår detaljplaneändringar på framför 
allt två områden, vid Kristinagatan och på Torsviksområdet. 
Samhällsnämnden har för avsikt att anta den nya detaljplanen på 
Kristinagatan under våren medan arbetet med detaljplanen på 
Torsvik fortsätter.

Under slutet av året beslutade Härnösandshus styrelse att 
omvandla 30 studentlägenheter till vanliga lägenheter på fastig-
heterna Organisten och Vågmannen. Anledningen till detta är att 
behovet av studentlägenheter successivt har minskat i Härnösand. 

Härnösandshus har under året installerat ett öppet bredbandsnät 
i samtliga lägenheter. Det fiberbaserade bredbandsnätet har ersatt 
det gamla kabel-tv nätet. Med det nya nätet har kunderna bl.a. fått 
en gratis internettjänst om 1 mbps, ökad valfrihet av leverantörer 
av tv- och bredbandstjänster samt möjlighet till telefoni via fiber. 
I samband med installationen har ett spridningsnät med flera 
bredbandsuttag installerats i de flesta lägenheterna.

Härnösands kommunfastigheter har under 2018 färdigställt bygg- 
nationen av två nya gruppboenden på Koltrastvägen respektive 
Tjädervägen. Sammanlagt har 12 nya lägenheter byggts och kun-
derna fick tillträde till fastigheterna i mars respektive juni 2018.

EKONOMI

AB Härnösandshus redovisar ett positivt resultat före boksluts-
dispositioner på 5,9 mkr. Ett resultat som överstiger budget och 
det krav som ägaren framställt i ägardirektivet med ca 2 mkr. 

2018 har i huvudsak varit ett bra år för Härnösandshus. 
Uthyrningsgraden har under hela året varit god. I stort sett 
alla lägenheter i bolagets vanliga lägenhetsbestånd har varit 
uthyrda. Bland studentlägenheterna har det däremot funnits 
vakanser under hela året och det är mot bakgrund av det som 
Härnösandshus valt att omvandla studentlägenheter till vanliga 

lägenheter. Vid årsskiftet uppgick uthyrningsgraden till 98,4 %. 
Det sammanlagda hyresbortfallet för bostäder är något högre 
jämfört med bortfallet föregående år. 

Räntekostnaderna har minskat successivt under året, vilket har 
haft en positiv effekt på bolagets rörliga lån samt på de lån som 
omsatts under året. Jämfört med föregående år har räntekostna-
derna minskat med 1,6 mkr. 

De sammanlagda driftkostnaderna har ökat jämfört med föregående 
år och beror främst på ökade kostnader för fastighetsskötsel,  
både med egna anställda och köpt fastighetsskötsel. Den främsta 
anledningen till kostnadsökningen är den stränga vintern med 
ökade kostnader för snöröjning. Driftkostnaderna har ökat med 
4,9 mkr jämfört med föregående år.

Härnösandshus sammanlagda reparations- och underhållskostnader 
har minskat med 2,0 mkr. Det är framför allt kostnaderna för 
planerat underhåll som minskat. Det planerade underhållet har 
reducerats med 3,3 mkr till följd av ökade driftkostnader.
 Kostnaderna för reparationer, inre lägenhetsunderhåll och för-
säkringsrelaterade kostnader har däremot ökat.  
Koncernens resultat för 2018 utvisar en vinst på 6,3 mkr.

FRAMTIDEN

Under 2019 kommer Härnösandshus arbete i huvudsak vara 
inriktat på att skapa fler bostäder i Härnösand genom att bygga 
om de lokaler som blivit vakanta i och med att kommunen 
lämnat sina verksamhetslokaler hos Härnösandshus. Förutom 
ombyggnadsprojekten arbetar Härnösandshus tillsammans med 
Samhällsförvaltningen med att färdigställa de pågående detalj- 
planeändringarna på Torsvik och vid Kristinagatan. 

Slutligen kommer ett stort fokus att ligga på att genomföra 
åtgärder för att leva upp till åtagandena inom ramen för ”Klimat- 
initiativet”. Ett stort antal åtgärder kommer att genomföras för att 
uppnå målet om en minskad energianvändning med 30 procent.

Härnösands kommunfastigheter kommer under 2019 att färdig-
ställa byggandet av en ny konstgräsplan på Bondsjöhöjdens IP.

AB HÄRNÖSANDSHUS

Resultaträkning (mnkr) 2018 2017

Intäkter 157,0 154,1 

Kostnader -116,4 -109,7 

Avskrivningar -24,4 -25,1 

Finansiella intäkter 0,2 0,1 

Finansiella kostnader -10,1 -11,5 

Resultat efter finansnetto 6,3 7,9 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 6,3 7,9 

ÅRSREDOVISNING 2018
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Härnösands 
Energi & Miljö AB

VERKSAMHETEN

Härnösand Energi & Miljö AB ägs till 100% av Härnösands kom-
mun. I HEMAB ingår det helägda dotterbolaget Härnösand Elnät 
AB, HEAB. HEMAB Elförsäljning, HEFAB, ägs till 95% av 
HEMAB, 3% av Härnösandshus och 2% av Kommunfastigheter.
HEMAB-koncernens verksamhet är uppdelad i fyra affärs-
områden: Fjärrvärme, Återvinning, Vatten och Elnät. 
Elnätverksamheten bedrivs i dotterbolaget Härnösand Elnät AB 
(HEAB) och affären Elförsäljning bedrivs inom dotterbolaget 
HEMAB Elförsäljning AB (HEFAB). Övriga verksamheter 
bedrivs i moderbolaget. Verksamheten omfattar även vindkraft, 
biogas, fordonsgas, bredband och laddstolpar.

VIKTIGA HÄNDELSER

Fjärrvärme
Ny prismodell för flerbostadshus och lokaler; abonnerad effekt 
baseras nu på verkligt effektbehov. Prisdialogens två träffar med 
kundrepresentanter har genomförts liksom de årliga kundträf-
farna. Efter expansionen är nu Peckas naturodlingar vår största 
fjärrvärmekund. Utbyten av gamla ledningar i centrala Härnösand 
har fortsatt precis som arbete med införande av larmövervak-
ning av fukt i rörens isolering. En ny gaspanna för produktion av 
fjärrvärme från deponigas har byggts. Serviceavtal till kunderna 
har utretts och kommer att lanseras som produkt under 2019. 
Stigande bränslepriser har påverkat negativt men lyckade insatser 
har genomförts för att trygga bränsleleveranserna. 

Vatten
Projektet för vatten och avlopp på södra Härnön har färdigställts. 
Installation och driftsättning av kunder kommer att pågå även 
under 2019. Ytterligare utbyggnadsprojekt har varit Bryggaren 
strand och kvarteret Solbacken. Kattastrands reningsverk har fått 
en ny utloppsledning. Anläggningen har även fått ett nytt beslutat 
tillstånd med skärpta villkor. Organisationen har förstärkts med 
en nyinrättad tjänst, VA-strateg. Upprustning av sandfilter i 
reningsverket på Kattastrand har slutförts under året. Projektet 
med installation av moderna fjärravlästa vattenmätare fortsätter 
och av totalt cirka 5000 mätare är knappt hälften utbytta. 

Återvinning
Från 2018 gäller genomskinliga plastsäckar för lämnande av avfall 
vid återvinningscentralerna. Fordonsflottan har utökades med 
en kranbil för att klara av uppdrag med bland annat riskörning. 

Ett extra reningssteg i lakvattenreningen har installerats i Äland. 
Projektering av en ny deponietapp och ny hårdgjord arbetsyta har 
utförts samt avverkning av skog på fastigheten. Ökande mängd 
matavfall har medfört ombyggnation av biogasanläggningen som 
nu består av två kamrar för rötning istället för en. Andra kommu-
ner har gjort studiebesök för att titta på arbetet med flerfackskärl 
och chaufförer från andra renhållare har även praktiserat hos 
bolaget. 

Elnät
Inledningen av året var kylig, vilket tyvärr ledde till en del elav-
brott och hårt arbete med felsökning och felavhjälpning på grund 
av mycket snö. Vädersäkringsprojektet ISO 2020 ger effekt. Under 
året var HEMAB inbjudna till Rosenbad för överläggningar med 
energiministern Ibrahim Baylan. Nya regler för intäktsramar på 
elnätsmarknaden diskuterades. Projekt har genomförts både i 
Häggdånger och på Södra Härnön för att uppnå säkrare elnät. 

Utökade effektuttag hos befintliga kunder samt många nyanslut-
ningar har skett även under 2018, mer än 30 stycken. Förberedelser 
för att ta emot effekten från de två nya vindkraftverk som byggs 
på Spjutåsberget har genomförts i form av kabelförläggning till 
Saltvikshöjdens mottagningsstation. Arbeten i kommunens elan-
läggningar har utförts på uppdrag, exempelvis ny belysning i delar 
av Bondsjö motionsspår.

Elförsäljning
Det ekonomiska resultatet och den försålda energivolymen såväl 
som antal kunder följer beslutad affärsplan. Detta är viktigt 
för fortsatt tillväxt. Affären är ett samarbete där HEMAB 
Elförsäljning AB bedriver försäljning och kundkontakter och där 
Statkraft AB bedriver elhandel och agerar balansansvarig. All 
försåld el utgörs av HEMAB-koncernens egna lokalproducerade 
förnybara el från vind och biomassa. Under året tecknades avtal 
om köp av överskottsproduktion med ett flertal mikroproducenter. 
Den största av dessa var Brf Plinten som med sin 175 kW stora 
anläggning är störst i Härnösand. 

Bredband, vindkraft, laddstolpar
Tillfartsvägar och fundament har byggts till de nya vindkraft-
verken på Spjutås. Drift, marknadsföring och utbyggnad av 
bredbandsnätet bedrivs gemensamt i ServaNet AB. HEMAB 
äger infrastrukturen i form av optofiber, kanalisation med 
mera och arrenderar ut den till ServaNet. Utbyggnaden följer 
”Handlingsplan för bredbandsutbyggnad”, och år 2021 ska minst 
90 procent av kommunens hushåll och företag ha tillgång till 

bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täck-
ningen vara hundraprocentig. En betalningslösning via mobilapp 
för laddning av elbilar har införts under 2018. 

Miljöpåverkan och hållbarhet
Den 22 september arrangerades öppet hus, ”Hemma hos 
HEMAB”. Det blev en välbesökt dag med underhållning 
och internationell matkultur. Affärsområdena Fjärrvärme, 
Återvinning och Vatten, som alla återfinns i moderbolaget, bedri-
ver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbal-
ken. Verksamheternas huvudsyften är att minska miljöpåverkan 
i samhället; Fjärrvärme genom att ta tillvara resurser som annars 
går till spillo, Återvinning genom att bidra till återvinning samt 
minskande av avfall och Vatten genom att ta hand om spillvatten 
som annars skulle förorena vattendrag och hav.  Fjärrvärmens 
negativa miljöpåverkan sker främst genom utsläpp till luft av stoft, 
svavel och kväveoxider. Produktionen baseras till största delen på 
förnyelsebara bränslen. Tillförseln av bränslen som trädbränslen 
och torv med mera, sker med lastbilstransporter. När det gäller 
utsläpp från våra anläggningar har de rikt– och gränsvärden som 
gäller för verksamheten hållits. Investeringar för att öka produk-
tionskapaciteten i biogasanläggningen i Äland har genomförts. 
Arbetet med att certifiera biogödsel från anläggningen har löpt 
på väl och beräknas bli klart 2019. Som ett led i att HEMAB 2021 
ska ha en fossiloberoende fordonsflotta har flera nya gasfordon 
köpts in. Övergångslösningen för dieselfordon är förnybar HVO. 
Den kreativa miljön vid Härnösands kretsloppspark utgör en 
viktig pusselbit i det sociala hållbarhetsarbetet. Flera aktiviteter av 
integration och familjekaraktär har anordnats under året samt även 
samarbeten med skolor. Nya Mina Sidor med Bank-ID inloggning 
vart ett lyft för kunderna.

Medarbetare
Personalen har deltagit i föreläsningar och workshops om hur 
HEMAB kan bidra till ökad social hållbarhet. Nya gemen-
samhetsytor med lunchrum och konferens har färdigställts 
och tagits i bruk under året likväl som nya kontorsplatser och 
omklädningsrum. En ny friskvårdssatsning och livsstilsinspi-
ration lanserades under 2018 med diskussioner och åtgärder för 
främjande av ett bättre leverne i syfte att orka med både sitt arbete. 
Korttidssjukfrånvaron har varit oväntat hög, främst på grund av 
fysiska åkommor. Framtida fokus kommer att ligga på att ha en 
snabbare orsaksdialog och uppföljning. 

EKONOMI
Koncernen redovisar ett resultat på 16 Mkr för 2018 vilket är i 3,9 Mkr 
lägre än föregående års resultat och 2,9 Mkr lägre än budget 2018.
Intäkterna är högre, främst på grund av ny verksamhet med 
elförsäljning (+39 Mkr) men också på grund av högre elpriser samt 
en hög el- och värmeproduktion. Försäljning av utsläppsrätter har 
gett en resultateffekt på 5 Mkr. Vindkraften har haft ett gynnsamt 
år med dubblerad omsättning. Resultatet för Elnät ligger strax 
över budget, men något lägre än 2017. Kostnaderna har ökat mer 
än intäkterna, främst högre regionnätsavgifter samt avskrivningar 
på investeringar i elnätet.

Trots högre intäkter så sjunker resultatet för affärsområde 
Fjärrvärme med 4,7 Mkr jämfört med föregående år. Hårdnande 
konkurrens på marknaden för trädbränslen har drivit upp produk-
tionskostnaderna. Underhållskostnaderna har varit högre inom 
samtliga affärsområden. Avskrivningarna är 7 Mkr högre jämfört 
med föregående år på grund av högre investeringstakt med större 
investeringar såsom VA Södra Härnön, fiberutbyggnad och nya 
lokaler som aktiverats. I resultatet inryms nedskrivningar med 7,6 
Mkr vilket är 4,7 Mkr mer än föregående år.

Investeringarna för 2018 uppgick till 160,8 Mkr. Närmare 100 
Mkr av dessa utgörs av första delen av vindkraftprojektet i 
Spjutås, avslutande investeringar i projekt VA Södra Härnön, 
årets rekordstora fiberutbyggnad samt reinvesteringar i befintliga 
ledningar och anläggningar inom VA.

FRAMTIDEN

En ny reservpanna för fjärrvärme byggs 2019 och kommer att 
baseras på bioolja. Övriga pannor konverteras därefter också till 
bioolja. Inom SIKT-projektet där HEMAB är partner planeras för 
digitalisering och nya tjänster med kundnytta i fokus. Projektet 
med byggande av ett kolfilter som extra reningssteg vid vatten-
verket på Tallvägen påbörjas 2019 när nödvändiga beslut fattats. 
Förberedelsearbete med nya rutiner och regelverk för den elhand-
larcentriska modellen som kommer på elmarknaden startar under 
2019. Arbetet med den nya och utvecklade driftinformationen via 
sms kommer att erbjudas för fler av koncernens tjänster. Elnät, 
fjärrvärme och vatten står på tur.

HÄRNÖSANDS ENERGI & MILJÖ

Resultaträkning (mnkr) 2018 2017

Intäkter 374,6 357,9 

Kostnader -275,1 -265,2 

Avskrivningar -76,1 -64,3 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -7,4 -8,5 

Resultat efter finansnetto 16,0 19,9 

Skatt -7,2 -4,5 

Årets resultat 8,8 15,4 
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Räddningstjänsten  
Höga Kusten–Ådalen

VERKSAMHETEN

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen är ett kommunalför-
bund mellan Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet skall 
svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd 
mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som 
åligger var och en. Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad 
effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser 
under en gemensam ledning.

VIKTIGA HÄNDELSER

Sommarens skogsbränder är det som sticker ut när året summeras. 
Räddningstjänsten har aldrig upplevt en liknande sommar, med så 
många pågående insatser samtidigt. Organisationen var under en 
period väldigt ansträngd och bristen på brandmän var tydlig. Tack 
vare att fantastiskt engagemang från personal och samverkanspart-
ners kunde bränderna hanteras på ett tillfredställande sätt. Under 
hösten har mycket tid ägnats åt att summera, återställa utrustning 
och följa upp sommarens alla insatser.

Tre av fyra verksamhetsmål är uppnådda. Omkring 6 000 
personer har på olika sätt delgivits information om hur bränder 
och andra olyckor kan förebyggas. Många av aktiviteterna såsom 
utbildning, skötsel av handbrandsläckare och kontakt med barn 
och unga, utförs av personal i utryckningstjänst, vilket skiljer 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen från många andra rädd-
ningstjänster.  De finansiella målen har uppnåtts och året sum-
meras med ett överskott. Förklaringen ligger i den ersättning som 

erhållits från staten efter sommarens skogsbränder. Ersättningen 
överstiger de direkta kostnaderna för insatserna, då viss ersättning 
för slitage utgått.

Året har inneburit en del utmaningar när det gäller personalför-
sörjningen, både inom heltid och inom RIB (Räddningspersonal 
i beredskap). Inom organisationen finns ett rekryteringsbehov 
som en konskevens av generationsväxling där många medarbetare 
har möjligheten att gå i pension. Detta i kombination med att 
rörligheten inom branschen har ökat leder till att rekrytering av 
ny brandpersonal till organisationen pågår konstant. Under 2019 
kommer förutsättningarna för ett utökat operativt samarbete med 
de övriga räddningstjänsterna i länet att undersökas.

EKONOMI

Normalt utgörs 90 % av förbundets totala intäkter av medlems-
kommunernas bidrag. Resterande del av intäktssidan är avgifter 
i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster 
som förbundet erbjuder samt ersättningar för t.ex. hyror. Under 
2018 är intäkterna högre än normalt. Det beror på den ersättning 
som erhållits av staten och kommunerna efter sommarens skogs-
bränder, totalt 10,2 mnkr.

Bortsett detta ligger intäkterna på budgeterad nivå. Under året 
har intäkterna för automatlarm minskat jämfört med föregående 
år. Minskningen är förväntad, men något mindre än budgeterad. 
Minskningen beror främst på att flera asylboenden, som hade ett 
stort antal felaktiga larm, nu har lagts ner. Även intäkterna för 

extern utbildning är något högre än budgeterat. Av förbundets 
totala kostnader står personal för ca 75 %, såsom löner/arvoden, 
arbetsgivaravgifter och pensioner. Resterande 25 % handlar fram-
för allt om driftskostnader för att kunna upprätthålla verksam-
heten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av 
maskiner.

Resultatet för 2018 visar att personalkostnaderna överstiger 
budgeten med 3 mnkr. Detta är helt en följd av skogsbränderna 
då många RIB-anställda togs i anspråk och heltidspersonal fick 
arbeta mycket övertid. Under sommaren köptes även helikopter-
tjänster in för knappt 3 mnkr. Övriga kostnader ligger ganska väl i 
nivå med budget.

FRAMTIDEN

Två statliga utredningar har genomförts under 2018, varav den ena 
rörde effektivare kommunal räddningstjänst och den andra hand-
lade om sommarens skogsbränder. I utredningarna ges flera förslag 
som kommer att påverka förbundets verksamhet om regeringen 
går vidare med dem. HKÅ stöttar i princip samtliga förslag och 
har redan inlett visst arbete med att efterfölja de förslag som ges. 
Under 2019 kommer ett projekt att genomföras där räddnings-
tjänsterna i Västernorrland undersöker möjligheten till gemensam 
operativ ledning av insatser.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN HÖGA KUSTEN-ÅDALEN

Resultaträkning (mnkr) 2018 2017

Intäkter 95,9 84,8 

Kostnader -88,0 -80,0 

Avskrivningar -3,7 -3,2 

Finansiella intäkter 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -0,7 -0,7 

Resultat efter finansnetto 3,5 0,9 

Skatt 0,0 0,0 

Årets resultat 3,5 0,9 
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Finansiella rapporter 
Resultaträkning

(mnkr) Kommun
2018

Kommun
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

Verksamhetens intäkter Not 1 378,3 404,4 846,1 852,6

Verksamhetens kostnader Not 2 -1 946,5 -1 907,1 -2 271,5 -2 216,7

Jämförelsestörande poster Not 3 30,5 -4,5 30,5 -4,5

Avskrivningar Not 4 -47,4 -46,1 -149,1 -136,6

Verksamhetens nettokostnad -1 585,1 -1 553,3 -1 544,0 -1 505,2

Skatteintäkter Not 5 1 177,8 1 151,5 1 177,8 1 151,5

Generella statsbidrag och utjämning Not 6 466,4 447,6 466,4 447,6

Verksamhetens resultat 59,1 45,8 100,2 93,9

Finansiella intäkter Not 7 8,9 6,8 4,2 2,4

Finansiella kostnader Not 8 -21,1 -24,7 -33,9 -40,3

Resultat före extra ordinära poster och skatt 46,9 27,9  70,4 56,0

Extraordinära kostnader Not 9 0,0 -5,0 0,0 -5,0 

Skattekostnad Not 10 0,0 0,0 -7,2 -4,5 

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5 
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Finansiella rapporter 
Balansräkning
(mnkr) Kommun  

2018
Kommun 

2017
Koncern 

2018
Koncern 

2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 11 0,0 0,0 0,0 1,0 

Summa immaterilla anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 1,0 

Materiella anläggningstillgångar

Mark, Byggnader och Teknisk anläggning Not 12 550,2 526,8 2 351,4 2 245,4 

Maskiner och inventarier Not 13 62,2 63,1 181,2 182,0 

Summa materiella anläggningstillgångar 612,4 589,9 2 532,6 2 427,4 

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncern- och intresseföretag m fl Not 14 200,1 190,7 28,2 18,6 

Långfristiga fordringar Not 15 6,3 4,6 19,4 16,9 

Summa finansiella anläggningstillgångar 206,4 195,3 47,6 35,5 

Summa anläggningstillgångar 818,8 785,2 2 580,2 2 463,9 

Omsättningstillgångar

Förråd mm Not 16 10,5 6,8 19,7 10,6 

Kortfristiga fordringar Not 17 137,4 126,2 222,1 176,8 

Kassa och bank Not 18 0,1 0,1 23,8 48,9 

Summa omsättn.tillgångar 148,0 133,1 265,6 236,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 966,8 918,3 2 845,8 2 700,2 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital Not 19

Eget kapital -155,0 -187,3 181,0 125,1 

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5 

Summa eget kapital -108,1 -164,4 244,2 171,6 

Avsättningar

Avsättningat för pensioner Not 20 557,1 592,2 568,1 602,7 

Andra avsättningar Not 21 2,0 3,5 25,6 24,4 

Avsättning för latent skatt Not 22 0,0 0,0 92,9 85,2 

Summa avsättningar 559,1 595,7 686,6 712,3 

Skulder

Långfristiga skulder Not 23 130,2 30,4 1 259,9 1 088,3 

Kortfristiga skulder Not 24 385,6 456,6 655,1 728,0 

Summa skulder 515,8 487,0 1 915,0 1 816,3 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 966,8 918,3 2 845,8 2 700,2 

Borgensåtaganden Not 25 1 369,4 1 255,8 1 369,4 1 255,8 

Ansvarsförbindelser Not 26 1 349,6 1 499,7 1 349,8 1 500,1 

Kassaflödesrapport

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

Den löpande verksamheten

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5

Justering för av- och nedskrivning 47,4 46,1 149,1 136,6

Justering för gjorda avsättningar -36,6 -27,6 -34,6 -26,8

Justering för ianspråktagna avsättnignar 0,0 0,3 1,2 4,3

Ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,5 0,5

Justering för uppskjuten skatt 0,0 0,0 7,2 4,5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 57,7 41,7 186,6 165,6

Ökning (-) / minskning (+) förråd och varulager -3,7 -6,7 -9,1 -5,2

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga fordringar -11,2 23,9 -45,2 20,4

Ökning (-) / minskning (+) kortfristiga skulder -71,2 -29,4 68,0 107,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten -28,4 29,5 200,3 288,5

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggningstillgångar -70,3 -59,8 -253,7 -310,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,4 0,6 0,4 3,9

Bidrag till materiella anläggninstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 -0,9

Investering i finansiella anläggninsgtillgångar -1,7 0,0 -2,7 -0,5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,6 -59,2 -256,0 -308,3

Finansieringsverksamheten

Ökning långfristiga fordringar 0,0 0,0 0,0 0,0

Minskning långfristiga fordringar 0,0 1,0 0,0 0,0

Ökning långfristiga skulder 100,0 0,3 30,6 0

Ökning långfristig upplåning 0,0 0,0 0,0 -45,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100,0 1,3 30,6 -45,1

Årets kassaflöde 0,0 -28,4 -25,1 -64,9

Likvida medel vid årets början 0,1 28,5 48,9 113,8

Likvida medel vid årets slut 0,1 0,1 23,8 48,9

Förändring av likvida medel 0,0 -28,4 -25,1 -64,9
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Finansiella rapporter 
Noter resultaträkning

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter 23,4 22,0 459,6 442,6

Taxor och avgifter 42,1 39,6 43,5 41,1

Hyror och arrenden 52,4 50,5 52,7 50,8

Bidrag 225,8 255,7 252,0 281,2

Försäljning verksamhet 33,5 36,0 37,1 36,3

Övrigt 1,1 0,6 1,1 0,6

Summa verksamhetens intäkter 378,3 404,4 846,1 852,6

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Bidrag -71,6 -70,5 -71,6 -70,5

Entreprenader och köp av verksamhet -314,8 -301,7 -314,8 -301,7

Äldreomsorg -61,9 -56,5 -61,9 -56,5

Förskola -40,8 -40,4 -40,8 -40,4

Verksamhet inom individ- och familjeomsorg -24,9 -33,7 -24,9 -33,7

Gymnasieskola -28,9 -27,0 -28,9 -27,0

Gator, vägar och parker -25,6 -26,7 -25,6 -26,7

Kollektivtrafik -25,7 -24,7 -25,7 -24,7

Räddningstjänst -24,0 -23,8 -24,0 -23,8

Grundskola -25,1 -23,7 -25,1 -23,7

Övrigt -24,2 -23,1 -24,2 -23,1

Externa boenden Sol och LSS -12,1 -10,2 -12,1 -10,2

Personlig assistans -21,6 -11,9 -21,6 -11,9

Tjänster -55,0 -49,2 -55,0 -49,2

Löner, ersättningar och sociala avgifter -1 087,2 -1 090,2 -1 106,6 -1 107,6

Pensioner inkl. löneskatt -56,8 -42,3 -58,5 -44,7

Lokalhyror -199,6 -192,6 -202,5 -192,9

Fastighets- och driftskostnader -29,6 -29,3 -29,6 -29,3

Material -72,4 -68,3 -75,1 -71,0

Övriga verksamhetskostnader -59,5 -62,9 -357,7 -350,2

Summa verksamhetens kostnader -1 946,5 -1 907,0 -2 271,5 -2 217,1

NOT 3 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Engångseffekt föranledd av ändrad pensionsskuldberäkning 30,5 0 30,5 0,0

Bidrag Technichus 0,0 -4,5 0,0 -4,5

Summa jämförelsestörande kostnader 30,5 -4,5 30,5 -4,5

NOT 4 AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -47,4 -46,1 -139,3 -130,1

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -9,8 -6,5

Summa avskrivningar -47,4 -46,1 -149,1 -136,6

NOTER RESULTATRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Kommunalskatt 1 183,0 1155,3 1 183,0 1 155,3

Avräkning kommunalskatt

- slutavräkning föregående år -3,7 1,3 -3,7 1,3

- preliminär avräkning innevarande år -1,5 -5,1 -1,5 -5,1

Summa skatteintäkter 1 177,8 1 151,5 1 177,8 1 151,5

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning 299,8 293,6 299,8 293,6

Bidrag för LSS-utjämning 53,8 50,2 53,8 50,2

Kommunal fastighetsavgift 48,9 43,8 48,9 43,8

Tillfälligt statsbidrag mottagning av flyktingar 23,5 28,5 23,5 28,5

Bidrag för ensamkommande ungdomar över 18 år 0,0 1,3 0,0 1,3

Byggbonus Boverket 2,2 2,6 2,2 2,6

Välfärdsmiljarderna 40,1 42,5 40,1 42,5

Regleringsavgift 4,0 -0,2 4,0 -0,2

Kostnadsutjämning -5,9 -14,7 -5,9 -14,7

Summa generella statsbidrag och utjämningsbidrag 466,4 447,6 466,4 447,6

Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 1 644,2 1 599,1 1 644,2 1 599,1

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Överskottsutdelning Kommuninvest 3,7 1,8 3,7 1,8

Ränteintäkter 0,0 0,0 0,4 0,3

Borgensprovision från bolagen 4,9 4,7 0,0 0,0

Andel i intresseföretag 0,0 0,0 -0,2 0,0

Övriga finansiella intäkter 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa finansiella intäkter 8,9 6,8 4,2 2,4

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Låneräntor -0,1 0,1 -12,7 -15,0

Ränta pensionsskuld -20,8 -24,7 -21,0 -25,2

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,1 -0,2 -0,1

Summa finansiella kostnader -21,1 -24,7 -33,9 -40,4

NOT 9 EXTRAORDINÄRA POSTER

Förstärkning  Djuphamnen 0,0 -5,0 0,0 -5,0

Summa Extraordinära kostnader 0,0 -5,0 0,0 -5,0

NOT 10 SKATTEKOSTNAD

Uppskjuten skattekostnad 0,0 0,0 -7,2 -4,5

Summa skattekostnad 0,0 0,0 -7,2 -4,5
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Finansiella rapporter 
Noter balansräkning

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Ingående anskaffningsvärde 0,0 0,0 10,2 8,8

Årets nyinvesteringar 0,0 0,0 0,0 1,4

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0,0 0,0 10,2 10,2

Ingående ackumulerade avskrivningar 0,0 0,0 -9,2 -8,8

Årets avskrivningar 0,0 0,0 -1,0 -0,4

Utgående akumulerade avskrivningar 0,0 0,0 -10,2 -9,2

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 0,0 1,0

NOT 12 MARK, BYGGNADER OCH TEKN. ANLÄGGN.

Ingående anskaffningsvärde 843,7 812,0 3 808,3 3 589,7

Årets nyinvesteringar 57,2 40,7 223,6 243,8

Försäljning/utrangeringar 0,0 0,0 0,0 -16,2

Omklassificering till varulager 0,0 -9,0 0,0 -9,0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 900,9 843,7 4 031,9 3 808,3

Ingående ackumulerade avskrivningar -316,9 -288,5 -1 562,9 -1 472,5

Årets avskrivningar -32,3 -30,7 -106,7 -98,9

Årets nedskrivningar 0,0 0,0 -9,4 -6,5

Utrangering/försäljning 0,0 0,0 0,0 12,7

Omklassificering till varulager 0,0 2,3 0,0 2,3

Justering från fg. År -1,5 0,0 -1,5 0,0

Utgående akumulerade avskrivningar -350,7 -316,9 -1 680,5 -1 562,9

Utgående bokfört värde 550,2 526,8 2 351,4 2 245,4

Fördelning per område:

 - markreserv 24,9 24,9 24,9 24,9

 - verksamh.fastigheter 81,6 86,8 927,2 876,9

 - fastigheter för affärsverksamhet (va-verk, hamnar) 47,7 34,9 50,6 37,8

 - publika fastigheter (gator, vägar, parker) 361,5 355,6 361,5 355,6

 - tomträttsmark 4,3 4,3 4,3 4,3

 - tekniska anläggningar (fjärrvärmeanläggning, reningsanläggning m.m.) 0,0 0,0 895,4 785,1

 - pågående arbete 30,2 20,3 87,5 160,8

Utgående bokfört värde 550,2 526,8 2 351,4 2 245,4

NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 13 MASKINER OCH INVENTARIER

Ingående anskaffningsvärden 239,0 214,2 530,6 458,1

Årets nyinvesteringar 15,1 25,7 32,7 74,3

Försäljningar/utrangeringar -0,8 -1,0 -1,2 -1,8

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 253,3 239,0 562,1 530,6

Ingående avskrivningar -175,9 -160,8 -348,6 -318,3

Årets avskrivningar -15,3 -15,4 -32,3 -31,4

Försäljning / utrangeringar 0,1 0,3 0,5 1,1

Nedskrivning inventarier 0,0 0,0 -0,4 0,0

Utgående ackumulerade avskrivningar -191,1 -175,9 -380,8 -348,6

Utgående bokfört värde 62,2 63,1 181,2 182,0

Fördelning per område:

inventarier 32,9 36,8 118,6 122,2

maskiner o fordon 13,0 8,5 46,3 42,0

förbättringsutgift i annans fastighet 16,2 17,1 16,2 17,1

pågående arbete 0,1 0,7 0,1 0,7

Utgående bokfört värde 62,2 63,1 181,2 182,0

NOT 14 ANDELAR I KONCERN- OCH INTRESSEFÖRETAG M.FL

Härnösands Energi & Miljö AB 50,1 50,1 0,0 0,0

AB Härnösandshus 127,5 127,5 0,0 0,0

Härnösand Invest AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Technichus AB i Mitt Sverige AB

Kommuninvest i Sverige AB 22,3 12,9 22,3 12,9

Härnösands Näringsliv AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostkustbanan AB 0,0 0,0 0,0 0,0

HögaKusten Destination AB 0,1 0,1 0,1 0,1

Kommunbränsle i Ådalen AB 0,0 0,0 3,1 3,2

ServaNet AB 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga långfristiga värdepappersinnehav 0,0 0,0 2,6 2,3

Summa andelar i koncern- och intresseföretag m fl 200,1 190,7 28,2 18,6

NOT 15 FORDRINGAR HOS KONCERN- & INTRESSEFÖRETAG M.FL

AB Härnösand Kommunfastigheter 0,0 0,5 0,0 0,0

Förlagsbevis Kommuninvest i Sverige AB 3,7 3,7 3,7 3,7

Västernorrlands Länstrafik AB 2,6 0,4 2,6 0,4

Investeringsbidrag Vågmannen 0,0 0,0 7,3 7,6

Fordran Servanet 0,0 0,0 1,0 1,0

Uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 4,8 4,2

Summa långfristiga fordringar hos koncern mfl 6,3 4,6 19,4 16,9

NOT 16 FÖRRÅD MM.

Exploateringsfastigheter 10,5 6,8 10,5 6,8

Varulager 0,0 0 9,2 3,8

Summa förråd mm 10,5 6,8 19,7 10,6
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NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun
2018

Kommun 
2017

Koncern
2018

Koncern 
2017

NOT 17 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar                          13,3 11,0 42,3 16,1

Statsbidragsfordringar 8,2 5,1 9,0 5,9

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 64,2 73,0 111,2 116,4

Upplupna skatteintäkter 23,9 18,7 24,2 19,0

Momsfodran 16,6 16,6 17,4 16,8

Övriga kortfristiga fordringar 11,2 1,8 17,9 2,7

Summa kortfristiga fodringar 137,4 126,2 222,1 176,8

NOT 18 KASSA OCH BANK

Kassa och bank 0,1 0,1 23,8 48,9

Summa kassa och bank 0,1 0,1 23,8 48,9

NOT 19 EGET KAPITAL

Balanserat resultat (justerat utifrån K3 regler) -164,4 -187,3 171,6 125,1

Uppskrivning av andelar 9,4 0,0 9,4 0,0

Årets resultat 46,9 22,9 63,2 46,5

Utgående eget kapital -108,1 -164,4 244,2 171,6

Egna kapitalet består av:

 anläggningskapital 129,5 159,1 633,7 663,3

 rörelsekapital -237,6 -323,5 -389,5 -491,7

Summa -108,1 -164,4 244,2 171,6

NOT 20 AVSÄTTNINGAR PENSIONER

Härnösands kommun har sedan 2005 redovisat hela pensionsåtagandet  
som en avsättning i balansräkningen. Härnösands kommun har sedan 2009 
en del av pensionsåtagande (pensioner för personer födda till och med 1942) 
tryggat i Mellersta Norllands Pensionsstiftelse..

Pensioner intjänade till och med 1997

Ingående avsättning inkl. löneskatt 712,8 743,9 712,8 743,9

Nyintjänad pension (+)/Ädelreformen (-), Netto -12,3 0,0 -12,3 0,0

Ränte- och basbeloppsuppräkning 11,8 17,5 11,8 17,5

Effekt vid byte av pensionsadministratör/aktuarie -4,3 0,0 -4,3 0,0

Övrig post -6,0 -9,2 -6,0 -9,2

Pensionsutbetalningar -31,8 -33,3 -31,8 -33,3

Förändring av löneskatt -9,3 -6,1 -9,3 -6,1

Utgående avsättning inkl. löneskatt 660,9 712,8 660,9 712,8

Pensioner intjänade från och med 1998

Ingående avsättning inkl. löneskatt 114,8 110,7 114,8 110,7

Nyintjänad pension 11,5 4,3 11,5 4,3

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,9 2,3 1,9 2,3

Effekt vid byte av pensionsadministratör/aktuarie -5,1 0,0 -5,1 0,0

Övriga poster 0,2 0,7 0,2 0,7

Pensionsutbetalningar -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Förändring av löneskatt 2,4 0,8 2,4 0,8

Utgående avsättning inkl. löneskatt 121,7 114,8 121,7 114,8

NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Särskild avtalspension och visstidspension

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,0 0,6 0,0 0,6

Övriga poster 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Förändring av löneskatt 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Utgående avsättning inkl. löneskatt 0,0 0,0 0,0 0,0

Pensioner OPF-KL

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,3 0,3 0,3 0,3

Utgående avsättning inkl. löneskatt 0,3 0,3 0,3 0,3

Summa utgående avsättning inkl. löneskatt 782,9 827,9 782,9 827,9

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse -195,3

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse -182,2 -195,3 -182,2 -195,3

Löneskatt -43,6 -40,4 -43,6 -40,4

Summa Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse -225,8 -235,7 -225,8 -235,7

Stiftelsens anskaffningsvärderade egna kapital -208,1 -222,5 -208,1 -222,5

Långfristig fordran löneskatt -43,6 -40,4 -43,6 -40,4

Återlånade medel 531,2 565,0 531,2 565,0

Aktualiseringsgrad 98% 91% 98% 91%

Avsättning pensioner för Räddningstjänsten

Ingående avsättning 10,6 9,7

Årets avsättning 0,8 1,1

Årets utbetalning -0,8 -0,6

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,2 0,2

Utgående avsättning 10,9 10,4

Löneskatt 0,1 0,2

Summa pensionsskuld Räddningstjänsten 11,0 10,5

Avsättningar pensioner inkl. koncernbolagen 557,1 592,2 568,1 602,7

NOT 21 ANDRA AVSÄTTNINGAR

Lokala investeringsprogrammet (LIP)

Ingående värde 1,5 1,5 2,5 1,5

Ny avsättning 0,0 0,0 0,0 1,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0 0,0 0,0

Utgående avsättning 1,5 1,5 2,5 2,5

Överenskommelser

Ingående värde 1,0 0,1 1,0 0,1

Ny avsättning 0,0 1,0 0,0 1,0

Ianspråktagna avsättningar -1,0 -0,1 -1,0 -0,1

Utgående avsättning 0,0 1,0 0,0 1,0

Tvist Kastellskolan

Ingående värde 0,0 1,6 0,0 1,6

Ny avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 -1,6 0,0 -1,6

Utgående avsättning 0,0 0,0 0,0 0,0
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NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

Avsättning leverantör

Ingående värde 0,9 0 0,9 0,0

Ianspråktagna avsättningar -0,5 0 -0,5 0,0

Ny avsättning 0,0 0,9 0,0 0,9

Utgående avsättning 0,4 0,9 0,4 0,9

Garantikostnader (AB Härnösandshus)

Ingående värde 0,2 0,2

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0

Utgående avsättning 0,2 0,2

Deponiyta 1 (Hemab)

Ingående värde 0,0 1,2

Nya avsättningar 0,0 0,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 -1,2

Utgående avsättning 0,0 0,0

Deponiyta 2 (Hemab)

Ingående värde 8,2 6,6

Nya avsättningar 0,0 1,6

Ianspråktagna avsättningar -0,6 0,0

Utgående avsättning 7,6 8,2

Vindkraft Vårdkasen (Hemab)

Ingående värde 0,7 0,7

Nya avsättningar 0,1 0,0

Ianspråktagna avsättningar -0,4 0,0

Utgående avsättning 0,4 0,7

Fondering Vatten (Hemab)

Ingående värde 10,0 7,0

Nya avsättningar 5,0 3,0

Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0

Utgående avsättning 15,0 10,0

Avsätting vattenskador (Hemab)

Ingående värde 1,8 1,1

Nya avsättningar 0,0 0,7

Ianspråktagna avsättningar -1,4 0,0

Utgående avsättning 0,4 1,8

Totalt ingånde värde avsättningar 3,5 3,2 24,4 20,0

Totalt förändringar -1,5 0,2 1,2 4,3

Summa andra avsättningar 2,0 3,5 25,6 24,4

NOT 22 LATENT SKATT

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 0,0 0,0 92,9 84,8

Uppskjuten skatt på temporära skillnader 0,0 0,0 0,0 0,4

Summa latent skatt 92,9 85,2

NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut 100,0 0,0 1 183,4 1 007,7

Checkräkningskredit 0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga långfristiga skulder 30,0 30,2 76,3 80,4

130,2 30,4 1 259,9 1088,3

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut

Genomsnittlig ränta neg. neg.

Genomsnittlig räntebindningstid 390 dagar 90 dagar

Lån som förfaller inom 

1 år (redovisas som kortfristig skuld) 90,0 170,0 221,0 300,0

2-5 år 100,0 0,0 1 183,4 1 007,7

Checkräkningskredit totalt          90,4 90,4 90,4 90,4

Fördelat koncernkonto:

Härnösands kommun             1,1 -1,8 1,1 -1,8

Härnösand Energi & Miljö AB  koncern -5,3 -1,0 -5,3 -1,0

Härnösandshus AB  koncern                  2,3 1,8 2,3 1,8

Härnösand Näringsliv AB            0,4 0,1 0,4 0,1

Technichus i Mitt Sverige AB 1,1 0,3 1,1 0,3

Invest i Härnösand AB AB            0,2 0,4 0,2 0,4

Checkräkningskredit utnyttjad -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Checkräkningskredit outnyttjad 90,2 90,2 90,2 90,2

Förutbetalda bidrag som regleras över flera år

Investeringsbidrag 30,0 30,2 30,0 30,2

Återstående antal år (snitt) 20,0 20,1 20,0 20,1

Summa förutbetalda bidrag 30,0 30,2 30,0 30,2

NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder + kort del av övr långfr skulder 91,6 173,8 222,6 304,1

Skulder inom koncernkontot -1,1 2,0 1,9 2,0

Leverantörsskulder 37,0 35,7 52,1 107,3

Personalens skatter, avgifter o löneavdrag 17,8 17,7 21,8 23,0

Övriga kortfristiga skulder 5,7 3,5 29,3 1,2

Semesterlöneskuld och upplupna löner 97,4 99,1 105,0 82,8

Årets pensioner avgiftsbestämd del inkl löneskatt 45,7 47,0 46,3 47,9

Statlig tillfälligt generellt bidrag flyktningers 0,0 22,8 0,0 22,8

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 91,5 55,0 176,1 136,9

Summa kortfristiga skulder 385,6 456,6 655,1 728,0
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NOTER BALANSRÄKNING (FORTS.)

(mnkr) Kommun  
2018

Kommun 
2017

Koncern 
2018

Koncern 
2017

NOT 25 BORGENSÅTAGANDEN

Borgen i kommunala bolag 1 345,8 1 233,2 1 345,8 1 233,2

Borgensåtagande egna hem 0,2 0,2 0,2 0,2

Övriga förpliktelser 23,4 22,4 23,4 22,4

Summa borgensåtaganden 1 369,4 1 255,8 1 369,4 1 255,8

Härnösands kommun har i december 1993 ingått en solidarisk borgen  
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser.  
Samtliga 274 kommuner som per 2013-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga dessa kommuner 
har ingåtts ett avtal om hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun 
vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördel-
ning sker efter en beräkningsmodell grundad på samtliga medlemskommuners 
respektive ägarandel i Kommuninvest. Härnösands kommun hade vid årsskiftet 
2012/2013 en ägarandel i Kommuninvest som uppgick till 0,36 procent.

NOT 26 ANSVARSFÖRBINDELSER

Tilläggsupplysning garantibelopp

Prognos garantibelopp Fastigo inom 1 år 0,0 0,0 0,2 0,2

Prognos garantibelopp Fastigo senare än 1 år men inom 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Prognos garantibelopp Fastigo senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,2

Tilläggsupplysning operationell leasing 

Prognos leasingavgifter inom 1 år 0,6 0,6 0,6 0,6

Prognos leasingavgifter senare än 1 år men inom 5 år 0,8 0,8 0,8 0,8

Prognos leasingavgifter senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilläggsupplysning hyresavtal längre än tre år

Prognos hyresavgifter inom 1 år 169,9 169,2 169,9 169,2

Prognos hyresavgifter senare än 1 år men inom 5 år 616,4 648,1 616,4 648,1

Prognos hyresavgifter senare än 5 år 558,2 677,5 558,2 677,5

Tilläggsupplysning medfinansiering EU-projekt

EU-projekt budgeterat inom 1 år 2,5 2,1 2,5 2,1

EU-projekt budgeterat senare än 1 år men inom 5 år 1,2 1,4 1,2 1,4

EU-projekt budgeterat senare än 5 år 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa ansvarsförbindelser 1 349,6 1 499,7 1 349,8 1 500,1

NÄMNDERNAS DRIFTSREDOVISNING 2018

(mnkr) Intäkter 2018 Kostnader 2018 Nettokostnad 
2018

Budget 2018 Avvikelse 
mot budget

Kommunstyrelse inkl KF 146,6 -279,3 -132,6 -161,1 28,5

Arbetslivsnämnden 80,4 -135,8 -55,4 -60,0 4,6

Samhällsnämnden 28,5 -200,8 -172,3 -178,6 6,3

Skolnämnden 131,4 -725,9 -594,5 -594,0 -0,5

Socialnämnden 123,6 -730,6 -606,9 -566,6 -40,3

Summa nämnder 510,6 -2 072,3 -1 561,7 -1 560,3 -1,4

Kommunövergripande verksamhet 9,5 -30,8 -21,3 -45,0 23,7

varav Pensionskostnader inkl löneskatt 0,0 -27,3 -27,3 -32,3 5,0

Summa 520,1 -2 103,1 -1 583,0 -1 605,3 22,3

INVESTERINGSREDOVISNING 2018

(mnkr) Inkomster Utgifter Netto Budget 2018 Avvikelse  
mot budget

Kommunstyrelse 0,0 -8,1 -8,1 -11,8 3,7

Arbetslivsnämnden 0,0 -0,5 -0,5 -1,5 1,0

Samhällsnämnden 1,5 -60,5 -59,0 -70,6 11,6

Skolnämnden 0,0 -2,7 -2,7 -3,0 0,3

Socialnämnden 0,0 -0,6 -0,6 -1,0 0,4

Summa 1,5 -72,4 -70,9 -87,9 17,0

 STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT 2018 (MNKR) Inkomster Utgifter Netto

Kommunstyrelsen -8,1 varav:

IT utrustning för internleasing 0,0 -3,4 -3,4

Målning Wendela Hellmanskolan 0,0 -2,0 -2,0

Summa 0,0 -5,4 -6,4

Samhällsnämnden -59,0 varav:

- Bro över järnväg, Ådalsv 0,0 -19,6 -19,6

- Kronholmskajen, undervatten, trädäck mm 0,0 -12,9 -12,9

- Verkstadsvägen 0,0 -4,9 -4,9

- E4 Älandsbro 0,0 -3,1 -3,1

- Lövuddsvägen 0,0 -3,0 -3,0

- Alpina liftar 0,0 -3,0 -3,0

- Södervägen, naturvårdsåtgärder 1,2 -2,1 -0,9

Summa 1,2 -48,6 -47,4

Drift- & investerings- 
redovisning
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Skatteintäkter
Den preliminära slutavräkningen för skatte-
intäkter baseras på Sveriges kommuner och 
landstings (SKL) decemberprognos i enlighet 
med rekommendation RKR 4.2.
 
Övriga intäkter
Härnösands kommun tillämpar rekom-
mendation RKR 18 från och med 2010. 
Rekommendationen innebär att investe-
ringsbidrag, anslutningsavgifter, gatu-
kostnadsersättningar tas upp som en 
förutbetald intäkt, och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod.
 
Avskrivningar
Kommunens avskrivningstider har fram 
till 2009 gjorts med vägledning av SKL:s 
förslag till avskrivningstider. Avskrivningar 
beräknas inte för mark, konst och pågå-
ende arbeten. På övriga anläggnings-
tillgångar sker linjär avskrivning utifrån 
förväntad ekonomisk livslängd. 

Någon anpassning av avskrivningstiderna 
bolagen emellan i den sammanställda 
redovisningen har inte skett. Kommunens 
investeringar från och med 2010, skrivs av 
utifrån nyttjandetiden. Avskrivning påbör-
jas den dag anläggningstillgången är färdig 
att tas i bruk. Komponentavskrivningar 
görs på nya investeringar och som har ett 
värde över 1 mnkr. 

Fram till och med 2009 tillämpas 
huvudsakligen följande ekonomiska 
livslängder:

Fastigheter och anläggningar 
20, 33 och 50 år

Maskiner och inventarier
5-10 år

Energidistributionsanläggningar
25 år

VA-anläggningar
10, 20 och 33 år

Från och med 2010 tillämpas huvudsakli-
gen följande nyttjandetider för investe-
ringar som är gjorda 2010 och senare:

Fritidsanläggningar
10-60 år

Fastigheter och anläggningar
10-60 år

Parker
15 -25 år 

Gatu- och belysningsanläggning  
25-60 år

Maskiner och inventarier
3-10 år

Lånekostnader
Härnösands kommun tillämpar huvud- 
metoden enligt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR) 15.1.

Jämförelsestörande poster
Ekonomiska händelser som är viktiga  
att uppmärksamma vid jämförelse med  
andra perioder betraktas som jämförelse- 
störande och redovisas som not till 
resultaträkningen.

Extraordinära poster
Enligt RKR 3.1 ska en post klassificeras som 
extraordinär om den saknar tydligt samband 
med den ordinarie verksamheten, om den 
inte förväntas inträffa regelbundet samt att 
den uppgår till ett väsentligt belopp.

Pensionskostnader och pensionsskuld
Lagen om kommunalredovisning anger att 
det endast är nyintjänade pensionsförmåner 
från och med 1998 som skall redovisas som 
en avsättning i balansräkningen (bland-
modellen). Härnösands kommun har från 
och med 2005 redovisat hela pensions-
åtagandet som en avsättning i balansräk-
ningen (fullfonderingsmodellen). Av den 
orsaken skiljer sig Härnösands kommuns 
redovisning mot andra kommuners som 
istället redovisar pensionsförmåner som 
intjänats före 1998 som ansvarsförbin-
delse inom linjen. Härnösand redovisar 
hela förändringen av pensionsåtagandet 

i resultaträkningen som verksamhetens 
kostnader och finansiella kostnader. 
Avsikten är att ge en rättvisande bild 
av kommunens finansiella ställning och 
utveckling samt en god redovisning.  
Därför följer Härnösands kommun inte 
rekommendation nummer 17.

Fullkostnadsmodellen har påverkat resul-
tatet år 2018 positivt med 51,9 mnkr.

Härnösands kommun har ett pensions- 
åtagande som är tryggat med 226 mnkr  
i Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse.

Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgång räknas en tillgång 
där anskaffningsvärdet uppgår till minst 
ett halvt basbelopp, 22 400 kr (före-
gående år 22 150 kr) exklusive moms, 
och som har en livslängd på minst tre 
år. Anläggningstillgångar tas i balans-
räkningen upp till anskaffningsvärde 
efter avdrag för planenliga avskrivningar. 
Investeringsbidrag och gatukostnadser-
sättningar tas från och med 2010 upp som 
en förutbetald intäkt och periodiseras 
över anläggningens nyttjandeperiod.  
Ej avslutade investeringar balanseras  
som pågående arbeten.

Leasing
Från och med bokslutet 2004 redovisas 
all leasing i en tilläggsupplysning. Alla 

leasingavtal i kommunen har klassificerats 
som operationell leasing. Den totala lea-
singkostnaden för ett avtal skall vara över 
43 000 kronor och löpa över mer än tre 
månader.

Kassaflödesrapport
År 2010 har Rådet för kommunal redo-
visning utgivit en ny rekommendation 
(16.2, redovisning av kassaflöden). I denna 
rekommendation redogörs för vad som 
är god redovisningssed vid upprättandet 
av en kassaflödesrapport. Härnösands 
kommun följer rekommendationen.

Sammanställd redovisning
Den sammanställda redovisningen har 
upprättats i enlighet med Rådet för  
kommunal redovisnings rekommendationer. 
Den sammanställda redovisningen för 
Härnösands kommun omfattar kommunen, 
AB Härnösandshuskoncernen (100 procent), 
Hemabkoncernen (100 procent) och 
Räddningstjänsten Höga kusten- Ådalen 
(33 procent).

Kommuner är skyldiga att upprätta  
sammanställd redovisning om: 

• Kommunens andel av de kommunala 
koncernföretagens omsättning uppgår till 
5 procent eller mer av kommunens skatte-
intäkter och generella statsbidrag eller om
• Kommunens andel av de kommunala 

koncernföretagens balansomslutning upp-
går till 5 procent eller mer av kommunens 
balansomslutning. 

För de organisationer som undantas 
är kommunens andel mindre än så. 
Eftersom dessa organisationer dessutom 
medför en låg risk för kommunen har 
bedömningen gjorts att det inte är  
väsentligt att konsolidera dessa  
organisationer i koncernens siffror.  
 
Följande organisationer avses: 

• Invest i Härnösand AB koncernen 
 (100 procent)
• Härnösands Näringslivs AB 
 (100 procent)
• Stiftelsen länsmuseet i Västernorrland 
 (30 procent)
• Ostkustbanan AB (5,7 procent)
• Höga Kusten Destination AB 
 (25 procent)
 

Redovisningsprinciper
Härnösands kommuns årsredovisning är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
redovisning. Kommunen följer de rekommendationer som lämnats av Rådet för Kommunal 
Redovisning och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed, med undantag för 
pensionsredovisningen.
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Ekonomisk ordlista
ANL ÄGGNINGSTILLGÅNG
Tillgångar avsedda för stadigvarande inne-
hav såsom anläggningar och inventarier.

AVSKRIVNING
Planmässig värdeminskning av anlägg-
ningstillgångar för att fördela kostnaden 
över tillgångens livslängd.

BAL ANSLIK VIDITET
Betalningsberedskap på kort sikt. 
Definieras som kvoten mellan omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder.

BAL ANSR ÄKNING
Visar den ekonomiska ställningen på 
bokslutsdagen och hur den har förändrats 
under året. Av balansräkningen framgår 
hur kommunen har använt sitt kapital  
(i anläggnings- och omsättningstillgångar), 
respektive hur kapitalet anskaffats (lång- 
och kortfristiga skulder samt eget kapital).

EGET K APITAL
Skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

FINANSIELL A KOSTNADER & INTÄK TER
Kalkylmässig kostnad för det kapital som 
utnyttjas inom en viss verksamhet. 

JÄMFÖRELSESTÖR ANDE POSTER
Är kostnader och intäkter som inte tillhör 
den ordinarie verksamheten och som är 
viktig att uppmärksamma vid jämförelse 
med andra perioder.

OMSÄT TNINGSTILLGÅNG
Tillgångar i likvida medel och kortfristiga 
fordringar m.m. Dessa tillgångar kan på 
kort sikt omsättas till likvida medel.

KORTFRISTIGA SKULDER OCH 
FORDRINGAR
Skulder och fordringar som förfaller inom 
ett år från balansdagen.

L ÅNGFRISTIGA SKULDER OCH 
FORDRINGAR
Skulder och fordringar som förfaller 
senare än ett år från balansdagen.

SOLIDITET
Långfristig betalningsförmåga. Andelen 
eget kapital av de totala tillgångarna.

RESULTATR ÄKNING
Sammanställning av årets intäkter och 
kostnader som visar årets resultat  
(förändring av eget kapital).

RÖRELSEK APITAL
Skillnaden mellan omsättningstillgångar 
och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens finansiella styrka.
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Härnösands kommun, 
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611-34 80 00
Växeln är öppen: 07.30 - 16.30
Fax: 0611-34 80 30
E-post: kommun@harnosand.se  
Organisationsnummer: 212000-2403

Servicecenter
Sambiblioteket, plan 1
Universitetsbacken 3
Öppet vardagar: 08.00-16.30
Telefon: 0611-34 80 40
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   



 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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det framkommit sådan information i ärendet som föranleder en avvikande 

bedömning från presidiets sida. Kommunfullmäktiges presidium delar 

revisionens uppfattning om kommunstyrelsens bristande uppsiktsplikt och 

anser att anmärkning bör riktas mot kommunstyrelsen. 

Socialnämnden redogör i sitt svar för den ekonomiskt ansträngda situation 

som 2018 inneburit och att ekonomin har varit en central fråga under hela 

året. Socialnämnden instämmer i revisorernas kritik och anser själv att 

arbetet inte varit transparent nog att följa. Kommunfullmäktiges presidium 

delar revisionens uppfattning om socialnämndens bristande ledning och 

internkontroll och anser att anmärkning bör riktas mot socialnämnden.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 78, 2019-04-23 samt yttrande 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 73, 2019-04-23 samt komplett 

beslutsunderlag i ärende KS2019-187 

Protokollsutdrag socialnämnden § 73, 2019-04-23 

Tillfälle till yttrande kommunstyrelsen och socialnämnden, skrivelse från 

fullmäktiges presidium 2019-04-12 

Revisionsberättelse för år 2018      

______  

 



den 22 april 2019 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 

Till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Härnösands kommun 

SD Härnösands svar på revisionens anmärkning gällande kommunstyrelsen 

Vi Sverigedemokrater bedömer inte oss själva. Den uppgiften har Kommunfullmäktiges utsedda 
revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens verksamheter och lämnat synpunkter till 
Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara dem.  

Sverigedemokraterna tar till oss av revisorernas kritik och kommer att verka för att 
anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Sverigedemokraterna Härnösand  
gm/ Lennart Bergström  
Ledamot i Kommunstyrelsen 

Protokollsbilaga 2, KS § 78 2019-04-23



Till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Härnösands kommun 

Svar på revisionens anmärkning till kommunstyrelsen 

Vi Moderater och Liberaler bedömer inte oss själva utan det är en uppgift för av 

Kommunfullmäktige utsedda revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens 

verksamheter och lämnat synpunkter till Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara 

desamma.  

Självklart tar vi till oss av revisorernas kritik, Moderaterna och Liberalerna kommer att verka 

för att anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Moderaterna och Liberalerna i Kommunstyrelsen i Härnösand 

gm// Anders Gäfvert och Eva Olstedt Lundgren  

Protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23
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§ 78 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktiges 

presidium, 

att föreslå kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att 

inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen samt 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Anders Gäfvert (M), Christina 

Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande: att föreslå 

kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att inte rikta 

anmärkning mot kommunstyrelsen. 

Christina Lindberg (C) yrkar på två ytterligare attsatser enligt följande: 

att uppdra till kommundirektören ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 2018 och 

återrapportera i juni 

att socialnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att stärka och 

säkerställa internkontroll utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 

2018 och återrapportera i juni. 

Anders Gäfvert (M) avser lämna eget yttrande till fullmäktiges presidium, se 

protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23. 

Lennart Bergström (SD) avser lämna eget yttrande från Sverigedemokraterna 

till fullmäktiges presidium, se protokollsbilaga 2, KS § 78, 2019-04-23. 
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Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande och Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.         

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för Christina Lindbergs (C) yrkande. 

Bakgrund 

Kommunrevisionen har lämnat en anmärkning på kommunstyrelsen i 

revisionsberättelsen 2018. Kommunfullmäktiges presidium har lämnat 

kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig senast den 23 april.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-19 

Rev yttrande till kommunfullmäktiges presidium med anledning av 

revisionens anmärkning 2019-04-23 

Bilaga 1 yttrande till KF presidium – KS yttrande till revisionen – 

övervägande av anmärkning från Dnr 2019-187 

Tillfälle till yttrande, från fullmäktiges presidium till KS, 2019-04-12       

______  
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 Kommunfullmäktiges presidium 

Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i 2018 års revisionsberättelse bedömt att 

räkenskaperna inte är rättvisande, då pensionsredovisningen avviker från lag 

om kommunal redovisning och felet är väsentligt. 

Revisorerna riktar vidare anmärkning mot kommunstyrelse och 

socialnämnd, vars interna kontroll inte bedöms ha varit tillräcklig. 

Revisorerna riktar anmärkning mot att kommunstyrelsen brutit i sin 

uppsiktsplikt, varit passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts 

för att säkerställa styrningen och kontrollen av socialnämndens ekonomi. 

 

Yttrande 

Kommunstyrelsen hänvisar till ärende dnr KS2019-000187 Övervägande 

om anmärkning, där en detaljerad genomgång kring kommunstyrelsens 

uppföljning av socialnämndens ekonomi presenterats. I samma ärende anges 

bakgrund för tillämpning av redovisningsmodell för pensioner.  

I bokslutet 2018 har kommunen i sin balanskravsutredning valt att dessutom 

redovisa ett resultat omräknat enligt den s.k. blandmodellen för att öka 

transparensen.  

Kommunrevisionen har den 19 mars till kommunstyrelsen inkommit med en 

skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 

kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2018. Sista svarsdatum för 

kommunstyrelsens yttrande var satt till 8 april 2019, efter muntlig 

överenskommelse med revisionens ordförande beviljades anstånd med att 

lämna yttrande till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 9 april 2019. 

Kommunstyrelsen har lämnat in ett direktjusterat yttrande enligt revisionens 

begäran den 9 april. Revisionen har lämnat in revisionsberättelsen enligt 

plan med anmärkning den 9 april. Revisionen har i den inlämnade 

revisionsberättelsen inte tagit ställning till kommunstyrelsens inlämnade 

yttrande. 

 Kommunstyrelsen har vid upprättande av årsredovisning 2018 följt 

gällande Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. 
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En utredning av kommunens redovisningsmodell för pensioner har 

genomförts av extern konsult, Camilla Karlsson KomRedo AB. Resultatet 

av denna utredning har presenterats för kommunstyrelsen 9 april 2019. 

Processen för anpassning till nya redovisningslagen har påbörjats. 

   

Birgitta Wigren 

T.f kommundirektör 

Lena Einarsson 

Ekonomichef 
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§ 73 Dnr 2019-000119 1.1.3.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

att anta yttrandet som sitt eget.      

Bakgrund 

Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden(nämnden) 2018 funnit att 

nämnden brustit inom områden gällande analyser, uppföljning och 

ekonomistyrning trots att underlag inkommit från socialförvaltningen 

gällande det ekonomiska läget och åtgärdsförslag kopplat till detta. Utifrån 

det riktar revisonen nämnden en anmärkning.      

Beslutsunderlag 

Socialnämnden, yttrande 2019-04-23      

______  
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Svar till kommunfullmäktiges presidium angående 
Yttrande kring revisionens anmärkning av socialnämnden 
 
 
 
Bakgrund 
Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden(nämnden) 2018 funnit att 
nämnden brustit inom områden gällande analyser, uppföljning och 
ekonomistyrning trots att underlag inkommit från socialförvaltningen 
gällande det ekonomiska läget och åtgärdsförslag kopplat till detta. Utifrån 
det riktar revisonen nämnden en anmärkning. 

Socialnämndens yttrande 
År 2018 var ett ekonomiskt mycket ansträngande år för nämnden. I sin 
ambition med att hålla budgetramen har socialförvaltningen arbetat med 
handlingsplaner och besparingar. Socialförvaltningens olika förslag till 
åtgärder har hanterats i nämnden, där man fattat beslut om att genomföra 
merparten av förslagen. Ekonomiskt utfall mot budget har följts månadsvis. 
Efter genomgång av nämndens protokoll för sammanträden under 2018 
framgår att ekonomin och arbetet med underskottshanteringen varit en 
central fråga under hela 2018. Dock har revisionen rätt i sin kritik, eftersom 
arbetet med fördjupade analyser och åtgärdsarbete inte har varit tillräckligt 
tydligt. Det gör att arbetet inte varit transparent nog att följa. 
Yttrandet har även delgivits de ledamöter som avgått där samtliga ställer sig 
bakom yttrandet. 
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 Kommunfullmäktiges presidium 

Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i 2018 års revisionsberättelse bedömt att 

räkenskaperna inte är rättvisande, då pensionsredovisningen avviker från lag 

om kommunal redovisning och felet är väsentligt. 

Revisorerna riktar vidare anmärkning mot kommunstyrelse och 

socialnämnd, vars interna kontroll inte bedöms ha varit tillräcklig. 

Revisorerna riktar anmärkning mot att kommunstyrelsen brutit i sin 

uppsiktsplikt, varit passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts 

för att säkerställa styrningen och kontrollen av socialnämndens ekonomi. 

 

Yttrande 

Kommunstyrelsen hänvisar till ärende dnr KS2019-000187 Övervägande 

om anmärkning, där en detaljerad genomgång kring kommunstyrelsens 

uppföljning av socialnämndens ekonomi presenterats. I samma ärende anges 

bakgrund för tillämpning av redovisningsmodell för pensioner.  

I bokslutet 2018 har kommunen i sin balanskravsutredning valt att dessutom 

redovisa ett resultat omräknat enligt den s.k. blandmodellen för att öka 

transparensen.  

Kommunrevisionen har den 19 mars till kommunstyrelsen inkommit med en 

skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 

kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2018. Sista svarsdatum för 

kommunstyrelsens yttrande var satt till 8 april 2019, efter muntlig 

överenskommelse med revisionens ordförande beviljades anstånd med att 

lämna yttrande till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 9 april 2019. 

Kommunstyrelsen har lämnat in ett direktjusterat yttrande enligt revisionens 

begäran den 9 april. Revisionen har lämnat in revisionsberättelsen enligt 

plan med anmärkning den 9 april. Revisionen har i den inlämnade 

revisionsberättelsen inte tagit ställning till kommunstyrelsens inlämnade 

yttrande. 

 Kommunstyrelsen har vid upprättande av årsredovisning 2018 följt 

gällande Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. 
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En utredning av kommunens redovisningsmodell för pensioner har 

genomförts av extern konsult, Camilla Karlsson KomRedo AB. Resultatet 

av denna utredning har presenterats för kommunstyrelsen 9 april 2019. 

Processen för anpassning till nya redovisningslagen har påbörjats. 

   

Birgitta Wigren 

T.f kommundirektör 

Lena Einarsson 

Ekonomichef 
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 Kommunstyrelsen 

 

Övervägande av anmärkning – yttrande till revisionen 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta yttrandet daterat 2019-04-05 som kommunstyrelsens svar på 

revisionens skrivelse och  

att paragrafen justeras omedelbart.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunrevisionen har den 19 mars 2019 till kommunstyrelsen inkommit 

med en skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 

kommunstyrelsen i revisionsberättelsen för 2018. Revisionen har bedömt att 

kommunstyrelsen haft brister i styrning och ledning samt i internkontroll av 

ekonomi och önskat yttrande från kommunstyrelsen. Revisionen har 

planerat att lämna in revisionsberättelsen samma dag som kommunstyrelsen 

har sitt ordinarie sammanträde, den 9 april 2019. 

I föreslaget yttrande genomgås i detalj kommunstyrelsens utövande av 

uppsiktsplikt över socialnämnden under hela året 2018 samt hur uppdraget 

med utredning av pensionsredovisningen har hanterats.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse från revisionen 2019-03-19      

 

 

Anna Bostedt 

Kanslichef  
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Övervägande om anmärkning 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i en skrivelse till kommunstyrelsen 

framfört att de önskar kommunstyrelsens yttrande angående brister i 

styrning och internkontroll av ekonomi samt pensionsredovisning inför 

övervägande om anmärkning i revisionsberättelsen för 2018. 

 

Revisionen skriver att socialnämndens underskottssituation har hanterats 

med utredning och uppdrag till förvaltningen, att uppdraget saknar tydlig 

koppling till kommunstyrelsens ansvar för internkontrollsystemet samt att 

fullmäktige tillsänts informationer om pågående utredning i juni och 

september. 

Kommunstyrelsen vill med följande genomgång tydliggöra det ansvar enligt 

uppsiktsplikten som styrelsen har tagit gällande socialnämndens 

ekonomiska situation under 2018. I yttrandet förklaras även hantering av 

pensionsredovisning. 

 

Kommunstyrelsens uppföljning av socialnämndens ekonomi 

Under tiden december 2017 till december 2018 har kommunstyrelsen vid 

nio av elva sammanträden behandlat socialnämndens bristande följsamhet 

till budget som uppmärksammades av kommunstyrelsen i slutet av 2017. 

Vid två olika tillfällen har kommunstyrelsen föreslagit kommunfullmäktige 

att vidta åtgärder. Kommunstyrelsen har även under 2019 fortsatt att följa 

socialnämndens ekonomiska utveckling. 

Nedan följer en redovisning av vidtagna åtgärder i enlighet med 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden från slutet av 2017 och 

över hela den aktuella granskningsperioden 2018. 

Den 5 december 2017 beslutade kommunstyrelsen (KS 2017-12-05 § 248) 

att uppdra åt kommundirektören att genomlysa socialnämndens ekonomi för 

att bedöma möjligheterna för nämnden att under 2018 ha en ekonomi i 

balans, utifrån svårigheter med att följa antagen budget 2017. Uppdraget 

skulle redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2018. Kommunstyrelsen 

har i ärendet särskilt tydliggjort att åtgärden tas utifrån den gällande 

uppsiktsplikten. 
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På kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2018 informerade 

kommunsdirektör Sofia Petterson och ekonomichef Bo Glas om 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över socialnämnden (KS 2018-03-13 § 30). 

Utöver lämnad information beslutade kommunstyrelsen ”att uppdra åt 

kommundirektören att fortlöpande återrapportera socialnämndens arbete 

med att säkerställa en ekonomi i balans” för att ytterligare intensifiera 

uppsiktsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade även ”att bjuda in 

socialnämndens presidium till kommande möte med kommunstyrelsen” (KS 

2018-03-13 § 49).  

I enlighet med kommunstyrelsen beslut den 13 mars 2018 informerade 

socialnämndens presidium kommunstyrelsen om nämndens arbete i 

anledning av kommunstyrelsens åtgärder utifrån uppsiktsplikten (KS 2018-

04-10 § 59) på kommunstyrelsens sammanträde i april 2018. Vid 

sammanträdet i maj återrapporterade kommundirektören muntligen om den 

pågående genomlysningen av socialnämndens ekonomi (KS 2018-05-08 § 

84).    

Vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde den 5 juni 2018, 

överlämnade kommundirektör Sofia Pettersson delrapport 1 av 

Genomlysning av socialnämndens ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade 

utifrån resultatet i delrapport 1 om ”att uppdra åt kommundirektören att 

återrapportera till kommunstyrelsen det fortsatta arbetet med den 

åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta (Uppdrag till 

förvaltningschef Socialförvaltningen 2018-06-04), att uppdra åt 

kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen och 

socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med 

slutrapport när arbetet avslutats, samt att sända ärendet för kännedom till 

kommunfullmäktiges presidium och revisionen“ (KS 2018-06-05 § 107, § 

130).  

På kommunstyrelsens sammanträde efter sommaruppehållet den 4 

september 2018 redovisade kommundirektör Sofia Pettersson delrapport 2 

av Genomlysning av socialnämndens ekonomi. Kommunstyrelsen beslutade 

”att lägga delrapport 2 till handlingarna samt att beslutet ska delges 

socialnämnden och kommunfullmäktiges presidium” (KS 2018-09-04 § 

140, § 149). 

Vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde den 2 oktober 2018 

skärptes uppsikten ytterligare. Detta skedde utifrån resultatet i den rapport 

som presenterades på sammanträdet om socialnämndens ekonomiska 

situation. Utifrån rapporten föreslog kommunstyrelsen fullmäktige, i 

enlighet med kommunallagens 6 kap. § 11, ”att socialnämnden till 

kommunfullmäktige i december presenterar en handlingsplan för hur man 

ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat underskott 2018 och 

äskat behov i budgetförslag, "att socialnämnden ges uppskov till 

kommunfullmäktiges decembermöte med att presentera verksamhetsplan 

2019, att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation 

till statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt att 

uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium att 

föra dialog om handlingsplanens utformning” (KS 2018-10-02 § 170, § 

177).  
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Beslut togs i kommunfullmäktige (KF 2018-10-22 § 113) enligt förslag från 

kommunstyrelsen. 

Mellan den 26 oktober och 16 november 2018 träffades presidierna för 

kommunstyrelsen och socialnämnden tre gånger utifrån uppdraget från 

kommunfullmäktige om att föra dialog om handlingsplanens utformning. 

Vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträde i november 2018 

informerade kommundirektören Sofia Pettersson styrelsen om uppföljning 

av socialnämndens ekonomi och planering inför 2019 (KS 2018-11-06 § 

204). 

Därutöver behandlade kommunstyrelsen socialnämndens ekonomiska 

uppföljning som ett beslutsärende vid årets sista sammanträde. 

Kommunstyrelsen föreslog då kommunfullmäktige att besluta ”att uppdra 

till socialnämnden att varje månad under 2019 redovisa planerad effekt samt 

uppnådd effekt av beslutade besparingar till kommunstyrelsen” (KS 2018-

12-04 § 205, § 212). Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag vid sitt sammanträde i december (KF 2018-12-17 

§ 141).  

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnderna regleras i 

kommunallagens 6 kapitel. Av SKL:s kommentarer och praxis i frågan 

framgår att uppsikten måste i princip vara begränsad till en rätt att göra 

påpekanden, lämna råd och anvisningar samt se till att fullmäktige 

inbegriper vid behov. Vidare framgår det att kommunstyrelsen bestämmer 

formerna för hur tillsynen ska gå till och att den kan bestå till exempel av 

kontinuerliga ekonomiska rapporter eller stickprovsvisa granskningar.  

Det kan mot ovan angivna bakgrund konstateras att kommunstyrelsen 

mycket aktivt följt upp socialnämndens ekonomiska situation under hela 

året 2018. Då kommunstyrelsen därutöver vid två tillfällen föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder kan det knappast anses att styrelsen varit 

passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts för att säkerställa 

styrningen och kontrollen av ekonomin.    

 

Pensionsredovisning  

Lagen om kommunal redovisning från 1998 anger att det endast är 

nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som skall redovisas som 

en avsättning i balansräkningen samt intjänade pensionsförmåner till och 

med 1998 såsom ansvarsförbindelse, den s.k. blandmodellen.  

Härnösands Kommunfullmäktige beslutade KF 2006-05-29 § 62 att ändra 

redovisning av ansvarsförbildensen för pensioner från blandmodell till 

fullfonderingsmodell, dvs att redovisa hela pensionsåtagandet som en 

avsättning i balansräkningen. Allt sedan beslutet i kommunfullmäktige har 

kommunen tillämpat det redovisningssättet. 

I årsbokslut 2018 har det för första gången under avsnittet 

balanskravsutredningen redovisats ett resultat som speglar den i lag angivna 

blandmodellen. 2018 års balanskravsresultat är till skillnad från resultatet i 

resultaträkningen negativt. Anledningen till att ett negativt 

balanskravsresultat uppkommer förklaras av att all resultatpåverkan som 
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pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen påverkat har återlagts så att 

resultatet av pensioner speglar den i lag angivna blandmodellen.  

Frågan om val av redovisningsmetod har aktualiserats och förvaltningen har 

genomfört en utredning av pensionsredovisningen som ska presenteras för 

kommunstyrelsen den 2019-04-09. 

  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

 

Lena Einarsson 

Ekonomichef 
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§ 248 Dnr 2017-000644 044 

Genomlysning av socialnämndens ekonomi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att genomlysa socialnämndens ekonomi 

och kostnadseffektivitet för att tydliggöra förutsättning för budget 2019. 

Särskild uppmärksamhet ska ges åt medel som tillförts nämnden med 

anledning av flyktingmottagandet, samt 

att uppdraget redovisas för kommunstyrelsen senast mars 2018.      

Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på ändring på andra 

attsatsen att byta ut 2017 till 2018.           

Propositionsordning 

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

liggande förslaget.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

justerade liggande förslaget.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med justerade 

liggande förslaget.          

Bakgrund 

Socialnämnden har under 2017 visat på svårigheter att följa antagen budget. 

Resultatet för oktober och indikationerna som nu finns för november månads 

utfall understryker dess svårigheter. För att bedöma möjligheterna att under 

2018 ha en ekonomi i balans och för att tydliggöra  förutsättningarna inför 

2019 års budgetarbete är bedömningen att socialnämndens ekonomi behöver 

granskas med syfte att ge stöd i att identifiera åtgärder. Kommunstyrelsens 

initiativ i detta bör ses som ett uttryck för den gällande uppsiktsplikten.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2017-12-04      

______ 
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§ 113 Dnr 2018-000410 040 

Rapport socialnämndens ekonomiska situation 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna rapporten,  
att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en 
handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat 
underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag, 
att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med 
att presentera verksamhetsplan för 2019,   
att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation till 
statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt 
att uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium 
att föra dialog om handlingsplanernas utformning.  
Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Krister Fagerström McCarty (S), 
Margareta Tjärnlund (M) och Åke Hamrin (V). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
I yrkandet instämmer Åke Hamrin (V).      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.        

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Susanne Forsberg (S) i handläggningen i detta 
ärende. 
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Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommundirektören att genomlysa 
socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande ekonomiska läget 
samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. Syftet är att 
identifiera problemområden för nämnden att fortsätta arbetet med. 
Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering. 
Frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen för 
kvalitetssäkring.  
Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;  

• Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att 
prioritera och identifiera avvikelser 

• Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 
nämndbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 
handlingar och underlag 2014-2017 

• Verksamhetsområden  
o Biståndsenheten   
o Individ- och familjeomsorgen 
o Hemsjukvård 
o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster 
o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 
o Uppföljningsprocessen 
o Omsorgen om funktionshindrade 
o Särskilt boende 
o Generell administration 
o Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  
o Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 

finansiering  
 
 

 
Iakttagelser budgetuppföljning 2017 
Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 
mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 
redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade 
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socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 
underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 
förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad 
prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 
beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 
omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 
förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på -
4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 
som ska genomföras samt planering av åtgärderna i tid och pengar för att 
åstadkomma det prognostiserade nollresultatet för 2017. 
Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 
prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 
föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 
äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.  
2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering 
samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen. 
      
Resultat     
  
januari -0,9     
februari -1,5     
mars -5,9 
april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr spar, 5 mnkr överskottshantering 
maj -5,2     
juni  -7,2     
augusti -7,6        0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 
september -9     
oktober -3,7     
november -4,1     
december -1    
   
Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017 
 
 
 

Iakttagelser i budgetarbetet för 2018 
I samband med nämndens budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 
framgår att nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. 
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet 
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framgår att socialnämnden erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var 
villkorat.  
I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 
detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 
budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 
verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade 
41,5mnkr och beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall 
och budgeterade kostnader 2018 var 38 mnkr. I samband med 
verksamhetsplanen beslutade nämnden om en handlingsplan för att minska 
kostnaderna med 20 mnkr. Vilket innebär att det i ingången till 2018 saknas 
handlingsplan för 18 mnkr.   
I verksamhetsplanen för 2018 återfinns en beskrivning av att man inom 
förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 mnkr 
som inte inryms inom budgetram. Inget beslut om handlingsplan för de 
befarade kostnadsökningarna tas i samband med beslutet om 
verksamhetsplan. 
 
I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 
genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 
Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 
omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 
månad motsvarande ca 7 mnkr. I samband med genomlysningen har en 
uppföljning av effekten av åtgärden genomförts. Vid uppföljningen återfinns 
endast 40 brukare med den förväntade insatsen, samt att den utförda tiden för 
dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade 
kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma. 
Nämnden har därefter fattat andra beslut om förändringar inom området 
hemtjänst vilket fått tydlig effekt på den utförda tiden som också följs upp på 
ett förbättrat sätt, vilket skapar större kostnadskontroll. 
 

Ekonomisk utveckling 
Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick 
som störst förändring mellan 2014 till 2016. Intäkterna ökade då med ca 100 
mnkr. Kostnaderna ökade med motsvarande volym. 2018 innebar ett 
trendbrott med en minskning av nämndens budgeterade kostnadsutrymme 
för första gången på många år. Förändringen berodde på kraftigt minskade 
externa intäkter som inte kunde kompenseras med skattemedel. För att klara 
en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs tydliga handlingsplaner 
och en kraftfull ledning och styrning. 
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Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom 
kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn 
och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet 
tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har 
inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster 
motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut 
i enlighet med gällande regelverk. 
 

 
Iakttagelser beslutsunderlag 
Vid genomgång av socialnämndens protokoll och underlag mellan åren 
2014-2018 framgår att vissa ärendena omfattar beslutet ”att lägga 
informationen till handlingarna” alternativt har otydlig formulering i relation 
till underlaget eller omfattningen av beslutet och gällande regelverk.  Detta 
medför att besluten blir otydliga och försvårar uppföljningen från nämndens 
sida av fattade beslut. Granskningen visar så här långt exempel på brister 
som gjort det svårt att under rådande omständigheter leda verksamheten på 
ett adekvat sätt. Brister på handlingsplaner i samband med ekonomiska 
underskott har försvårat möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En 
fungerande uppföljning av fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett 
tidigt stadium vidta åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har 
försvårat nämndens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. I 
granskningsarbetet framkommer också brister på följsamhet till gällande 
regelverk, såsom ekonomistyrningsreglementet.  
 
 

Omvärlden 
I det fortsatta arbetet med genomlysning av socialnämndens ekonomi har 
jämförelser mellan Socialförvaltningens områden inom Härnösands kommun 
och andra kommuner genomförts i KOLADA. Överlag kan man säga att 
Härnösand befinner sig i mitten i jämfört med andra kommuner.  Vi har 
nedan sammanställt den potential Härnösand har att utforska i relation till de 
kostnadsmässigt 50 bästa kommunerna i landet enligt 2017 års siffror.  
 
Inom området särskilt boende ligger Härnösand på plats 132 av landets 
kommuner. Vi har en kostnad som redovisas i KOLADA med 859 
051kr/brukare. 
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De kommuner som ligger inom det gröna området runt plats 50 har en 
kostnad på ca 760 000 kr/brukare. För Härnösands del innebär det att det 
finns en potential i att bedriva verksamheten inom särskilt boende med en 
minskad kostnad på 25 mnkr. 
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Inom området IFO har Härnösands kommun 2017 en kostnad på 3595 
kr/invånare. Skulle Härnösand placera sig plats de 50 främsta skulle vi ha en 
kostnad på 3000 kr/invånare skulle det innebära 14 mnkr mindre kostnader. 
 
 

 
 
Inom omsorgens verksamhet, daglig verksamhet hade Härnösand 2017 en 
kostnad på 178 416 kr/brukare. Motsvarande kostnad runt plats 50 är 120 
000 kr/brukar vilket innebär en potential på 10 mnkr. 
 
Sammantaget ser vi utifrån den samlade nationella statistiken i KOLADA en 
potential inom de områden som belysts med 50 mnkr. Vi vet att det kan finns 
svårigheter inom vissa verksamhetsområden att jämföra i KOLADA. Här 
kan RKA vara ett bra stöd för det fortsatta arbetet för nämndens fortsatta 
analysarbete. Potentialen behöver analyseras närmare och jämföras med de 
kommuner som finns inom spannet 50 bästa för att hitta förbättringsområden 
och i vilken omfattning potentialen går att omsätta. 
 

Uppföljning av nämndens arbete med att nå givna ramar 2018 
Vid socialnämndens möte i september beslutade man gällande delårsprognos 
2018. I protokollet går att läsa att det prognostiserade resultatet minskat från 
aprilprognosens 44,7 mnkr till 40,6 mnkr. Nämnden har sedan beslut om 
verksamhetsplan och detaljbudget november 2017 sammanlagt beslutat om 
kostnadsminskningar motsvarande ca 30 mnkr. Vid uppföljningen i 
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september visade prognosen att ca 20 mnkr av dessa kommer att kunna 
verkställas i år. Det går i handlingarna inte att utläsa hur stor del av 
kostnadsminskningen som kommer få genomslag senare och hur stor del 
som inte kommer få någon effekt alls.  
Förvaltningens förslag till handlingsplan i samband med delårsprognosen till 
nämnden var att hos kommunfullmäktige äska 40,6 mnkr. Nämnden 
beslutade att äska det hittills uppkomna underskottet om 30,9 mnkr samt att 
förvaltningen fick i uppdrag att genomföra tidigare beslutade 
handlingsplaner samt återkomma till nämnden med ytterligare förslag till 
handlingsplan omfattande 10 mnkr avseende budget 2019.  
Nämndens beskrivna behov i budget 2019 är högre än den ramökning 
nämnden erhållit. Tillsammans med det underskott man i dagsläget har och 
den rambudget man fått från KF, är det av yttersta vikt att nämnden beslutar 
om ytterligare handlingsplaner och en detaljbudget för 2019 som tar hänsyn 
till prognosen för 2018 och de av kommunfullmäktige givna ramarna.  
Som en del av arbetet med kostnadsreduceringar behöver nämnden 
säkerställa att de utökningar som genomfördes i samband med det extra 
tillförda flyktingmedel 2016 och som försvinner 2019, arbetas bort.  
Nämnden behöver också säkerställa att de tjänster som tillförts utan politiska 
beslut blir föremål för värdering och beslut på erforderlig nivå.  
Förvaltningens beskriver själv att man möjligen har ett för generöst 
förhållningssätt i biståndsbedömningarna. Detta bör nämnden rikta särskilt 
fokus och utreda då det kan få stora konsekvenser för kostnaderna.  
Inom ramen för kommunstyrelsens granskning identifierades hemsjukvård 
och hälso- och sjukvård som ett område där man haft betydande 
kostnadsökningar mellan 2014-2017. Särskilt utredningsstöd ges därför till 
socialförvaltningen i frågan för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.  
I delårsprognosen för 2018 har nämnden angett att man prognostiserar ett 
kostnadsutfall för 2018 på 726,9 mnkr. I budgetförslaget för 2019 från 
nämnden beräknades externa intäkter till 98,3 mnkr. Tillsammans med den 
budgetram kommunfullmäktige givit i form av skattemedel ger det en total 
ram på 694,9 mnkr under förutsättning att förslag till budgeterade externa 
intäkter kvarstår. Skillnaden mellan det prognostiserade kostnadsutfallet 
2018 och ramen för 2019 är 32 mnkr. För 2018 hade nämnden budgeterat för 
1,9 mnkr högre externa intäkter än vad som i dagsläget syns i prognosen. 
Om detta skulle vara fallet för 2019 kommer således 32 mnkr vara 
tillräckligt. 
Om externa intäkter inte höjs eller ytterligare åtgärder inte genomförs 
kommer förutsättningarna att klara 2019 års givna ramar vara mycket små.  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(10) 

Sammanträdesdatum 
2018-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Lagkrav och styrande dokument 
Enligt kommunallagen 6 kap §11 ska Styrelsen ska följa de frågor som kan 
inverka på kommuens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska 
också hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra 
de framställningar som behövs. I regeringens proposition (2016/17:171) 
gällande KL 6 kap. gällande Särskilt om styrelsens uppgifter står att läsa. 
”Styrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till 
nämnderna. Följs inte dessa får styrelsen begära att kommunfullmäktige 
vidtar åtgärder. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en 
annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas eller att belsuta att 
något som en nämnd redan har beslutat inte får verkställas.” 
 
Enligt Reglementet för ekonomistyrning punkt 2.2 Kommunstyrelsens 
ansvar, ska kommunstyrelsen ”Om beslutade mål för verksamhet och 
ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige 
och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med obalansen” 
 
I ekonomistyrningsreglementet går också att läsa under punkt 2.3 
Nämndernas ansvar att ”Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom 
den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Finansiella mål 
uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. 
Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 
åtgärder vid befarat underskott. Uppvisar en prognos underskott ska 
nämnden via sin förvaltning erhålla en handlingsplan inom tre veckor. 
Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 
redovisas för kommunstyrelsen. […]Om nämnden bedömer att den av 
kommunfullmäktige beslutade budgeten är otillräcklig för att uppnå de 
uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att omdisponera 
tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden 
hos kommunfullmäktige behovet av att ändra mål och inriktning för 
verksamheten. Varje utökning av budget skall vara finansierad.” 
 
Socialnämnden har under längre tid haft kännedom om kommande befarade 
underskott. Erforderliga handlingsplaner för att nå ekonomi i balans har inte 
beslutat i tillräcklig omfattning för att klara de av kommunfullmäktige givna 
ramarna. Ej heller har de antagna handlingsplanerna fått förväntad effekt.  
Den kraftiga obalansen socialnämnden gick in med i 2018 på grund av den 
stora differensen mellan 2017 års utfall och 2018 års ram, har varit en tuff 
utmaning. Då nämnden under 2018 inte vidtagit tillräckligt stora åtgärder i 
relation till vikande externa intäkter ser vi att även 2019 kommer att kunna 
bli problematiskt. Det mest realistiska är att socialförvaltningen genomför 
åtgärder som gör att nämnden återigen kommer till en nivå som återställer en 
ekonomi i balans först senare delen av 2019. Det betyder dock att det finns 
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en risk att det stora underskott nämnden går in med i 2019 inte kommer att 
kunna hämtas hem i sin helhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-10-02 § 177 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01 
Delårsrapport socialnämnden 2018-09-27 § 136 
Handlingsplan socialnämnden      
______  
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§ 141 Dnr 2018-000506 040 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att ge socialnämnden anstånd om att kommunfullmäktige redovisa de 3.6 
mnkr som återstår i form av handlingsplan för budget i balans 2019, till 
senast april 2019, samt  
att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa 
planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till 
kommunstyrelsen.   
 

Jäv 
Susanne Forsberg (S) anmäler sig jävig och deltar inte i genomgång eller 
beslut i ärendet. 
 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Krister Fagerström McCarthy (S). 
 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) och Krister Fagerström McCarthy (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.       
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Bakgrund 
I socialnämndens beslutade verksamhetsplan för 2019 finns en plan för 
kostnadsminskningar motsvarande 26,5 mnkr. Enligt kalkylen är behovet av 
kostnadsminskningar 30,1 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder 
saknas 3,6 mnkr för budget i balans. Socialnämndens bedömning är att man i 
april kan presentera en plan för det resterande underskottet. Ett antal förslag 
finns kvar att utreda vidare men kräver mer tid för att säkerställa 
genomförbarhet och tidsaspekter. Kommunstyrelseförvaltningen delar 
socialnämndens bedömning att mer tid för arbetet kommer att säkra kvalitet 
och genomförbarhet i förslagen, vilket gynnar god kontroll.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 212 2018-12-04 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-28 
Protokollsutdrag socialnämnden § 180 2018-11-22 
Verksamhetsplan 2019 socialnämnden med bilagor      
______  
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§ 205 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått information om följande: 

 Kommunstyrelsens arbetssätt – Andreas Sjölander (S), 

kommunstyrelsens ordförande 

 Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation – Ulf 

Andersson, trafik- och fritidschef 

 Klassificeringsplan för ärenderegistrering och e-arkiv – Stefan 

Berggren, kommunarkivarie 

 Tillväxtstrategi 2.0 – Uno Jonsson, tillväxtchef  

 Information Taxa - Plan- och bygglov – Thomas Lindström, 

bygglovhandläggare 

 Genomlysning av socialnämndens ekonomi samt anstånd för budget i 

balans, socialnämnden - Sofia Pettersson, kommundirektör  

 Avtal kommungemensam familjehemsvård – Sofia Pettersson, 

kommundirektör  

 Hyresavtal för lokal till två hemtjänstgrupper: Spjutet 1 och Torsvik 

5 – Sofia Pettersson, kommundirektör 

 Verksamhetsplan kommunstyrelsen – Sofia Pettersson, 

kommundirektör 

 Finanspolicy – Lena Einarsson, ekonomichef  

 Borgenstak – Lena Einarsson, ekonomichef  

 Granskning av leverantörskontroller – Lena Einarsson, ekonomichef 

och Sofia Pettersson, kommundirektör  

 Reglemente för rådet för trygghet och hälsa – Anna Bostedt, 

kanslichef  

 Yttrande över gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Härnösands kommun – Sofia Pettersson, kommundirektör  

 Delegationsordning – Ina Lindström Skandevall, utredare 
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§ 212 Dnr 2018-000506 040 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att ge socialnämnden anstånd om att kommunfullmäktige redovisa de 3.6 

mnkr som återstår i form av handlingsplan för budget i balans 2019, till 

senast april 2019, samt 

att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa 

planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till 

kommunstyrelsen.    

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) yrkar att en andra att-sats läggs till beslutet med följande 

lydelse: 

att uppdra till socialnämnden att varje månad under år 2019 redovisa 

planerad effekt samt uppnådd effekt av beslutade besparingar till 

kommunstyrelsen    

I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M)      

Propositionsordning 

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

förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.       

Bakgrund 

I socialnämndens beslutade verksamhetsplan för 2019 finns en plan för 

kostnadsminskningar motsvarande 26,5 mnkr. Enligt kalkylen är behovet av 

kostnadsminskningar 30,1 mnkr. Det betyder att det trots föreslagna åtgärder 

saknas 3,6 mnkr för budget i balans. Socialnämndens bedömning är att man i 

april kan presentera en plan för det resterande underskottet. Ett antal förslag 

finns kvar att utreda vidare men kräver mer tid för att säkerställa 

genomförbarhet och tidsaspekter. Kommunstyrelseförvaltningen delar 
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socialnämndens bedömning att mer tid för arbetet kommer att säkra kvalitet 

och genomförbarhet i förslagen, vilket gynnar god kontroll.   

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 204 Dnr 25314  

Information från kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektör  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar om 

följande: 

 Seminarium om fossilfritt Sverige 

 Transportforum 

 Träff med Mittuniversitetets ledning 

 Styrgrupp för översyn av den regionala kollektivtrafiken 

 Träff med First Camps VD och företrädare för stugföreningen 

Smitingen 

 Träff med Boloobas ledning  

 

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Karin Frejarö (MP) informerar om 

följande: 

 Fossilfritt Sverige-konferens 3 okt: berätta om kommunens 

klimatplan och det arbete vi gör med att ställa om fordonsflottan 

 Invigning av regnbågslinorna i simhallen: #WeDo 
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 Invigning av Agrell-konstverket på torget 

 Landsbygdsråd: sista för mandatperioden. Bra och aktiv 

representation från kommundelarna. 

 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Anders Gäfvert (M) informerar om 

följande: 

 Transportforum – Flyg 

 SKL – Utbildningsberedning (Betygsutredning, Nationella 

digitaliseringsstrategin och statsbidrag likvärdig skola) 

 Direktionsmöte Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

 Studiebesök med arbetsutskottet på Oasen 

 Styrelsemöte Kommunförbundet 

 

Kommundirektören Sofia Pettersson informerar om följande: 

 Tjänster ekonomiavdelningen  

 Neddragning /omreglering tjänster inför vp 2019 

 Befattningsregister 

 Uppföljning ekonomi Soc och planering 2019 

 Ekonomi i alla förvaltningarna 

 Kommundirektörsföreningen- Digitalisering, Tillitsdelegationen 

 Sunt arbetsliv -arbetsmiljöutbildning 

 Rekryteringar socialförvaltning och skola 

 Samverkansavtal  

 Kollektivtrafiköversynen 

    ______  
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§ 170 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

  

 Information Climate – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet 

och infrastruktur 

 Val efter valet KS/KF – Anna Bostedt, kanslichef 

 Delårsbokslut KS och Härnösands kommun – Sofia Pettersson, 

kommundirektör och Malin Rydmark, tf. ekonomichef 

 Information handlingsplan för ekonomi i balans 2018, socialnämnden 

– Sofia Pettersson 

 Drift av ridskola – Sofia Pettersson och Thomas Jenssen, 

förvaltningschef på samhällsförvaltningen 

 Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap, IOP – Anna Bostedt  

 

 Finansieringsmodell extratjänster – Sofia Pettersson och Malin 

Ullström, processledare 

Följande ledamöter och ersättare närvarade:  

Ledamöter Ersättare 

Andreas Sjölander (S) Håkan Viklund (S) 

Karin Frejarö (MP) Ann-Christine Elfvendahl (S) 

Anders Gäfvert (M) Lotten Vidmark (S) 

Björn Nordling (S) Johan Nilsson (S) 

Magnus Oscarsson (S) Michael Möller Christensen (V) 

Lennart Molin (S) Rosmarie Sandin (L) 

Göran Norlander (S)  Eva-Clara Viklund (M) 

Fred Nilsson (S)  
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§ 177 Dnr 2018-000410 040 

Rapport socialnämndens ekonomiska situation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna rapporten,  

att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en 

handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat 

underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag, 

att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med 

att presentera verksamhetsplan för 2019,   

att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation till 

statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium 

att föra dialog om handlingsplanernas utformning. 

      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Karin Frejarö (MP). 

Yrkanden 

Karin Frejarö (MP) yrkar på en justerad andra attsats som lyder: 

att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en 

handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat 

underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag. 

Samt en ny tredje attsats som lyder: 

att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med 

att presentera verksamhetsplan för 2019.   

I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).     

Propositionsordning 

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

Frejarös (MP) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Karin Frejarös (MP) yrkande.  
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karin 

Frejarös (MP) yrkande.        

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommundirektören att genomlysa 

socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande ekonomiska läget 

samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. Syftet är att 

identifiera problemområden för nämnden att fortsätta arbetet med. 

Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering. 

Frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen för 

kvalitetssäkring.  

Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;  

 Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att 

prioritera och identifiera avvikelser 

 Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 

nämndbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 

handlingar och underlag 2014-2017 

 Verksamhetsområden  

o Biståndsenheten   

o Individ- och familjeomsorgen 

o Hemsjukvård 

o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster 

o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 

o Uppföljningsprocessen 

o Omsorgen om funktionshindrade 

o Särskilt boende 

o Generell administration 

o Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  

o Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 

finansiering  

 

 

Iakttagelser budgetuppföljning 2017 

Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 

mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 
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redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade 

socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 

underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 

förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad 

prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 

beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 

omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 

förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på -

4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 

som ska genomföras samt planering av åtgärderna i tid och pengar för att 

åstadkomma det prognostiserade nollresultatet för 2017. 

Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 

prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 

föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 

äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.  

2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering 

samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen. 

      

Resultat     

  

januari -0,9     

februari -1,5     

mars -5,9 

april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr spar, 5 mnkr överskottshantering 

maj -5,2     

juni  -7,2     

augusti -7,6        0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 

september -9     

oktober -3,7     

november -4,1     

december -1    

   

Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017 

 

Iakttagelser i budgetarbetet för 2018 

I samband med nämndens budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 

framgår att nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. 

Kommunfullmäktige antog i juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet 

framgår att socialnämnden erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var 

villkorat.  
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I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 

detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 

budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 

verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade 

41,5mnkr och beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall 

och budgeterade kostnader 2018 var 38 mnkr. I samband med 

verksamhetsplanen beslutade nämnden om en handlingsplan för att minska 

kostnaderna med 20 mnkr. Vilket innebär att det i ingången till 2018 saknas 

handlingsplan för 18 mnkr.   

I verksamhetsplanen för 2018 återfinns en beskrivning av att man inom 

förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 mnkr 

som inte inryms inom budgetram. Inget beslut om handlingsplan för de 

befarade kostnadsökningarna tas i samband med beslutet om 

verksamhetsplan. 

 

I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 

genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 

Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 

omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 

månad motsvarande ca 7 mnkr. I samband med genomlysningen har en 

uppföljning av effekten av åtgärden genomförts. Vid uppföljningen återfinns 

endast 40 brukare med den förväntade insatsen, samt att den utförda tiden för 

dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade 

kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma. 

Nämnden har därefter fattat andra beslut om förändringar inom området 

hemtjänst vilket fått tydlig effekt på den utförda tiden som också följs upp på 

ett förbättrat sätt, vilket skapar större kostnadskontroll. 

 

Ekonomisk utveckling 

Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick 

som störst förändring mellan 2014 till 2016. Intäkterna ökade då med ca 100 

mnkr. Kostnaderna ökade med motsvarande volym. 2018 innebar ett 

trendbrott med en minskning av nämndens budgeterade kostnadsutrymme 

för första gången på många år. Förändringen berodde på kraftigt minskade 

externa intäkter som inte kunde kompenseras med skattemedel. För att klara 

en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs tydliga handlingsplaner 

och en kraftfull ledning och styrning. 

Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom 

kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn 

och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet 

tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har 
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inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster 

motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut 

i enlighet med gällande regelverk. 

 

Iakttagelser beslutsunderlag 

Vid genomgång av socialnämndens protokoll och underlag mellan åren 

2014-2018 framgår att vissa ärendena omfattar beslutet ”att lägga 

informationen till handlingarna” alternativt har otydlig formulering i relation 

till underlaget eller omfattningen av beslutet och gällande regelverk.  Detta 

medför att besluten blir otydliga och försvårar uppföljningen från nämndens 

sida av fattade beslut. Granskningen visar så här långt exempel på brister 

som gjort det svårt att under rådande omständigheter leda verksamheten på 

ett adekvat sätt. Brister på handlingsplaner i samband med ekonomiska 

underskott har försvårat möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En 

fungerande uppföljning av fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett 

tidigt stadium vidta åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har 

försvårat nämndens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. I 

granskningsarbetet framkommer också brister på följsamhet till gällande 

regelverk, såsom ekonomistyrningsreglementet.  

 

 

Omvärlden 

I det fortsatta arbetet med genomlysning av socialnämndens ekonomi har 

jämförelser mellan Socialförvaltningens områden inom Härnösands kommun 

och andra kommuner genomförts i KOLADA. Överlag kan man säga att 

Härnösand befinner sig i mitten i jämfört med andra kommuner.  Vi har 

nedan sammanställt den potential Härnösand har att utforska i relation till de 

kostnadsmässigt 50 bästa kommunerna i landet enligt 2017 års siffror.  

 

Inom området särskilt boende ligger Härnösand på plats 132 av landets 

kommuner. Vi har en kostnad som redovisas i KOLADA med 859 

051kr/brukare. 
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De kommuner som ligger inom det gröna området runt plats 50 har en 

kostnad på ca 760 000 kr/brukare. För Härnösands del innebär det att det 

finns en potential i att bedriva verksamheten inom särskilt boende med en 

minskad kostnad på 25 mnkr. 
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Inom området IFO har Härnösands kommun 2017 en kostnad på 3595 

kr/invånare. Skulle Härnösand placera sig plats de 50 främsta skulle vi ha en 

kostnad på 3000 kr/invånare skulle det innebära 14 mnkr mindre kostnader. 

 

 

 

 

Inom omsorgens verksamhet, daglig verksamhet hade Härnösand 2017 en 

kostnad på 178 416 kr/brukare. Motsvarande kostnad runt plats 50 är 120 

000 kr/brukar vilket innebär en potential på 10 mnkr. 

 

Sammantaget ser vi utifrån den samlade nationella statistiken i KOLADA en 

potential inom de områden som belysts med 50 mnkr. Vi vet att det kan finns 

svårigheter inom vissa verksamhetsområden att jämföra i KOLADA. Här 

kan RKA vara ett bra stöd för det fortsatta arbetet för nämndens fortsatta 

analysarbete. Potentialen behöver analyseras närmare och jämföras med de 

kommuner som finns inom spannet 50 bästa för att hitta förbättringsområden 

och i vilken omfattning potentialen går att omsätta. 

 

Uppföljning av nämndens arbete med att nå givna ramar 2018 

Vid socialnämndens möte i september beslutade man gällande delårsprognos 

2018. I protokollet går att läsa att det prognostiserade resultatet minskat från 

aprilprognosens 44,7 mnkr till 40,6 mnkr. Nämnden har sedan beslut om 

verksamhetsplan och detaljbudget november 2017 sammanlagt beslutat om 

kostnadsminskningar motsvarande ca 30 mnkr. Vid uppföljningen i 
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september visade prognosen att ca 20 mnkr av dessa kommer att kunna 

verkställas i år. Det går i handlingarna inte att utläsa hur stor del av 

kostnadsminskningen som kommer få genomslag senare och hur stor del 

som inte kommer få någon effekt alls.  

Förvaltningens förslag till handlingsplan i samband med delårsprognosen till 

nämnden var att hos kommunfullmäktige äska 40,6 mnkr. Nämnden 

beslutade att äska det hittills uppkomna underskottet om 30,9 mnkr samt att 

förvaltningen fick i uppdrag att genomföra tidigare beslutade 

handlingsplaner samt återkomma till nämnden med ytterligare förslag till 

handlingsplan omfattande 10 mnkr avseende budget 2019.  

Nämndens beskrivna behov i budget 2019 är högre än den ramökning 

nämnden erhållit. Tillsammans med det underskott man i dagsläget har och 

den rambudget man fått från KF, är det av yttersta vikt att nämnden beslutar 

om ytterligare handlingsplaner och en detaljbudget för 2019 som tar hänsyn 

till prognosen för 2018 och de av kommunfullmäktige givna ramarna.  

Som en del av arbetet med kostnadsreduceringar behöver nämnden 

säkerställa att de utökningar som genomfördes i samband med det extra 

tillförda flyktingmedel 2016 och som försvinner 2019, arbetas bort.  

Nämnden behöver också säkerställa att de tjänster som tillförts utan politiska 

beslut blir föremål för värdering och beslut på erforderlig nivå.  

Förvaltningens beskriver själv att man möjligen har ett för generöst 

förhållningssätt i biståndsbedömningarna. Detta bör nämnden rikta särskilt 

fokus och utreda då det kan få stora konsekvenser för kostnaderna.  

Inom ramen för kommunstyrelsens granskning identifierades hemsjukvård 

och hälso- och sjukvård som ett område där man haft betydande 

kostnadsökningar mellan 2014-2017. Särskilt utredningsstöd ges därför till 

socialförvaltningen i frågan för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.  

I delårsprognosen för 2018 har nämnden angett att man prognostiserar ett 

kostnadsutfall för 2018 på 726,9 mnkr. I budgetförslaget för 2019 från 

nämnden beräknades externa intäkter till 98,3 mnkr. Tillsammans med den 

budgetram kommunfullmäktige givit i form av skattemedel ger det en total 

ram på 694,9 mnkr under förutsättning att förslag till budgeterade externa 

intäkter kvarstår. Skillnaden mellan det prognostiserade kostnadsutfallet 

2018 och ramen för 2019 är 32 mnkr. För 2018 hade nämnden budgeterat för 

1,9 mnkr högre externa intäkter än vad som i dagsläget syns i prognosen. 

Om detta skulle vara fallet för 2019 kommer således 32 mnkr vara 

tillräckligt. 

Om externa intäkter inte höjs eller ytterligare åtgärder inte genomförs 

kommer förutsättningarna att klara 2019 års givna ramar vara mycket små.  
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Lagkrav och styrande dokument 

Enligt kommunallagen 6 kap §11 ska Styrelsen ska följa de frågor som kan 

inverka på kommuens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska 

också hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra 

de framställningar som behövs. I regeringens proposition (2016/17:171) 

gällande KL 6 kap. gällande Särskilt om styrelsens uppgifter står att läsa. 

”Styrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till 

nämnderna. Följs inte dessa får styrelsen begära att kommunfullmäktige 

vidtar åtgärder. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en 

annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas eller att belsuta att 

något som en nämnd redan har beslutat inte får verkställas.” 

 

Enligt Reglementet för ekonomistyrning punkt 2.2 Kommunstyrelsens 

ansvar, ska kommunstyrelsen ”Om beslutade mål för verksamhet och 

ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige 

och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med obalansen” 

 

I ekonomistyrningsreglementet går också att läsa under punkt 2.3 

Nämndernas ansvar att ”Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom 

den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Finansiella mål 

uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. 

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott. Uppvisar en prognos underskott ska 

nämnden via sin förvaltning erhålla en handlingsplan inom tre veckor. 

Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 

redovisas för kommunstyrelsen. […]Om nämnden bedömer att den av 

kommunfullmäktige beslutade budgeten är otillräcklig för att uppnå de 

uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att omdisponera 

tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden 

hos kommunfullmäktige behovet av att ändra mål och inriktning för 

verksamheten. Varje utökning av budget skall vara finansierad.” 

 

Socialnämnden har under längre tid haft kännedom om kommande befarade 

underskott. Erforderliga handlingsplaner för att nå ekonomi i balans har inte 

beslutat i tillräcklig omfattning för att klara de av kommunfullmäktige givna 

ramarna. Ej heller har de antagna handlingsplanerna fått förväntad effekt.  

Den kraftiga obalansen socialnämnden gick in med i 2018 på grund av den 

stora differensen mellan 2017 års utfall och 2018 års ram, har varit en tuff 

utmaning. Då nämnden under 2018 inte vidtagit tillräckligt stora åtgärder i 

relation till vikande externa intäkter ser vi att även 2019 kommer att kunna 

bli problematiskt. Det mest realistiska är att socialförvaltningen genomför 

åtgärder som gör att nämnden återigen kommer till en nivå som återställer en 

ekonomi i balans först senare delen av 2019. Det betyder dock att det finns 
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en risk att det stora underskott nämnden går in med i 2019 inte kommer att 

kunna hämtas hem i sin helhet.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01 

Delårsrapport socialnämnden 2018-09-27 § 136 

Handlingsplan socialnämnden      

______  
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§ 140 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden:    

Brottsofferjourens verksamhet – Lars Edlund, ordförande Brottsofferjouren 

och Claes Arenander, stödperson Brottsofferjouren Härnösand 

Remissvar Regional kulturplan – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef 

Remissvar Regional biblioteksplan – Susanne Hägglund, bibliotekschef 

Ansökan verksamhetsbidrag Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 

(Murberget) – Uno Jonsson, tillväxtchef  

Campus Härnösand – Uno Jonsson, tillväxtchef 

SPRINT 2019-2022 – Uno Jonsson, tillväxtchef 

Uppsiktsplikt kommunala bolag – Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine, 

kommunsekreterare 

Revisionen granskar kommunstyrelsen, Granskning av tillväxtavdelningen 

och Frågor och svar från Revisionen om investeringsprocessen – Sofia 

Pettersson, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef 

Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 (socialnämnden) – Sofia 

Pettersson, kommundirektör 

Remiss – förslag till direktiv för översyn av den regionala kollektivtrafiken – 

Sofia Pettersson, kommundirektör 

Medfinansiering av EU-projekt – Framtidens fjärrvärme med energilagring 

och solenergi – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur 

Program för digitalisering – Sofia Pettersson, kommundirektör 

 

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande: 

Ledamöter:    Ersättare: 
Andreas Sjölander (S) ordförande  Mona Sundin (S) 

Karin Frejarö, (MP), vice ordförande  Lotten Vidmark (S) 

Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande  Ann Kristin Elfvendal (S) 

Björn Nordling (S)   Mohammed Abdulwahab (MP) 
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§ 149 Dnr 2018-000297 042 

Genomlysning socialnämndens ekonomi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga delrapport 2 till handlingarna samt 

att beslutet delges socialnämnden och kommunfullmäktiges presidium.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö (MP) och Andreas 

Sjölander (S). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att beslutet lämnas till kommunfullmäktige för 

kännedom. 

Karin Frejarö (MP) yrkar att beslutet delges socialnämnden. 

Andreas Sjölander (S) yrkar att beslutet delges kommunfullmäktiges 

presidium och socialnämnden. 

Anders Gäfvert (M) bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.  

Propositionsordning 

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

förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.  

Bakgrund 

Delrapport 2 

Socialnämnden har under 2018 arbetat för att balansera budget och utfall för 

att klara förväntat resultat utifrån givet uppdrag och ekonomiska ramar från 

kommunfullmäktige. Vid januari 2018 hade socialnämnden en differens 

mellan utfall 2017 och budget 2018 på ca 30 mnkr. Nämnden tog i samband 

med verksamhetsplanen beslut om kostnadsreduceringar motsvarande ca 10 
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mnkr. Under våren har nämnden beslutat om kostnadsminskningar 

motsvarande ca 11 mnkr.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2018 delgavs en delrapport där 

områden för förbättringar rapporterades. Det gällde bland annat underlagens 

korrekthet och möjlighet för nämnden att besluta och följa upp fattade beslut. 

Sedan senaste delrapporten har nämnden beslutat om prognos och 

handlingsplan för befarat underskott. Handlingsplanen bestod av åtgärder 

motsvarande 1,15 mnkr samt en äskning till kommunfullmäktige om 43,6 

mnkr. Den beslutade åtgärden innebar avveckling av tjänster, ej tillsätta 

vakanta tjänster samt att genomföra en del schemaändringar. Resultaten av 

åtgärden ska presenteras för nämnden i september. En första analys ger att 

förvaltningen troligen kommer att ha svårigheter att nå beslutet om 1,15 

mnkr under innevarande år. Då nämnden i dagsläget inte beslutat om 

ytterligare åtgärder kommer man sannolikt ha problem att nå de ekomiska 

målen för 2018. 2019 års beslutade budgetram är för socialnämnden 30 mnkr 

högre än innevarande år. För att möjliggöra 2019 års budget krävs planering 

beslut för att överbrygga skillnaden mellan den beslutade budgetramen, +30 

mnkr och det prognostiserade resultatet, -44 mnkr. Innan kommunstyrelsen 

kan bereda framförd äskning bör socialnämnden ha genomfört en analys av 

effekten av beslutade besparingar samt upprättat en ny prognos innehållande 

ytterligare handlingsplaner med ett minimum av åtgärder för att klara 

övergången till 2019 års beslutade budget. Nämnden riskerar annars att i 

likhet med ingången till 2018 att ha en kostnadsmassa som är betydligt högre 

än budget för nästkommande år. 

Genomlysningen har under sommaren fortsatt att fokusera på de områden i 

den ordning som redovisats tidigare.  

Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att prioritera 

och identifiera avvikelser. 

Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 

nämndsbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 

handlingar och underlag 2014-2017. 

Verksamhetsområden:  

- Biståndsenheten   

- Individ- och familjeomsorgen 

- Hemsjukvård 

- Köp av huvudverksamhet och externa tjänster: 

 Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 

 Uppföljningsprocessen 
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- Omsorgen om funktionshindrade 

- Särskilt boende 

- Generell administration: 

 Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  

 Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 

finansiering  

Gällande ekonomiredovisningen återstår att presentera mer detaljerat den 

kostnadsutveckling om 90 mnkr som inträffade under 2017.  

Dokumentgenomlysningen har avrapporterats vid delrapporten som 

presenterades i juni 2018. Rapporten genererade ett uppdrag till 

förvaltningschefen som återrapporterats i socialnämnden augusti 2018 (se 

bilaga).  

Biståndsenheten konstaterar i sin granskning att ca 50-60% av besöken 

taggas, resterande läggs in manuellt i efterhand. Vidare ser biståndet vid 

granskning på individnivå att besluten inte alltid följs vilket blir 

kostnadsdrivande. Socialnämnden har beslutat om en rad åtgärder gällande 

biståndsbedömningarna vilket ge bättre förutsättningar för kostnadskontroll. 

Resultaten följs löpande i socialnämnden.  

Vid genomlysning av bemanningstalet 0,65 inom SÄBO konstateras att 

förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan de olika enheterna varför 

bemanningstalet varierar mellan 0.65-0.71. Storleken på avdelning är 

avgörande för om bemanningstalet är möjligt att nå eller inte. Mindre 

avdelningar får mycket svårt att nå målet rent schemamässigt om man 

planerar avdelningsvis. Vissa avdelningar har räknat med arbetsplatsträffar 

andra inte och skillnader ses också på längden på nattpassen samt 

bemanningstalet på natten. En tydlighet kring vad som gäller och hur man 

samordnar borde underlätta arbetet för de planerande cheferna.  

Genomlysningen av verksamheterna inom IFO och hemsjukvård, hälso- och 

sjukvård pågår fortsatt och delrapportering förväntas vid kommunstyrelsens 

oktobermöte.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan socialnämnden 2018 

Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 

Tidigare beslutade besparingar 2018  

Plan för åtgärder efter genomlysning av socialnämndens ekonomi, delrapport 

1 

Budgetuppföljning 2018 

Uppföljning av övriga effektiviseringar i åtgärdsplan ekonomi 2018 

Delrapport 1 granskning socialnämnden 
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§ 107 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

 Handelsutveckling – Uno Jonsson, tillväxtchef 

 HKIG, Höga Kusten på Export, Kattastrand 2:1 och 

Borgmästaravtalet, Gussjö – Uno Jonsson, Hanna Viklund, mark- 

och exploateringshandläggare 

 Fyramånadersbokslut 2018 KS – Sofia Pettersson, kommundirektör 

och Malin Rydmark, tf. ekonomichef 

 Fyramånadersbokslut 2018 kommunen – Sofia Pettersson och Malin 

Rydmark 

 Genomlysning av socialnämndens ekonomi – Sofia Pettersson 

 Kommuninvest, Reglemente interkontroll – Malin Rydmark, Ann 

Entall, redovisningscontroller och Jonas Innala, 

redovisningscontroller 

 Borgen Kommuninvest – Malin Rydmark 

 Presentation av budgetförslag; majoritetens och oppositionens förslag 

 Länsmuseet – Årsredovisning 2017, nuläge och planering – Jenny 

Samuelsson, länsmuseichef 

 Projekt Trolldomsprocesserna – Margareta Bergvall, antikvarie 

Länsmuseet 

 

Följande ledamöter och ersättare närvarade:  

Ledamöter  Ersättare 

Fred Nilsson (S) Håkan Viklund (S) 

Karin Frejarö (MP) Ann-Christine Elfvendahl (S) 

Anders Gäfvert (M) Lotten Widmark (S) 

Björn Nordling (S) Johan Nilsson (S) 
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Lennart Molin (S) Mohammed Abdulwahab (MP) 

Göran Norlander (S) Michael Möller Christensen (V) 

Andreas Sjölander (S) Helena Grönhagen (V) kom kl. 10.10 

Nina Skyttberg (S) Rosmarie Sandin (L) kl. 08.00-09.45, 11.15-11.45 

Göran Umefjord (MP) Karin Högberg (KD) 

Ingrid Nilsson (V)   

Gunnar Vestman (M)   

   

______  
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§ 130 Dnr 2017-000644 044 

Genomlysning av socialnämndens ekonomi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera till kommunstyrelsen det 

fortsatta arbetet med den åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta, 

 

att uppdra åt kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen 

och socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med 

slutrapport när arbetet avslutats, samt 

 

att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och 

revisionen.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på följande attsatser: 

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera till kommunstyrelsen det 

fortsatta arbetet med den åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta, 

 

att uppdra åt kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen 

och socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med 

slutrapport när arbetet avslutats, samt 

 

att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och 

revisionen.       

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      
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Bakgrund 

December 2017 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att 

genomlysa socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande 

ekonomiska läget samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. 

Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering och 

frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och 

nämnden för att möjliggöra snabbare åtgärder.  

Delrapport 

Arbetssättet bygger på avvikelseidentifiering och frågeställningar och 

iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och nämnden för att 

möjliggöra snabbare åtgärder.  

Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;  

 Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att 

prioritera och identifiera avvikelser 

 Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 

nämndsbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 

handlingar och underlag 2014-2017 

 Verksamhetsområden  

o Biståndsenheten   

o Individ- och familjeomsorgen 

o Hemsjukvård 

o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster 

o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst) 

o Uppföljningsprocessen 

o Omsorgen om funktionshindrade 

o Särskilt boende 

o Generell administration 

 Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp  

 Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern 

finansiering  

 

 

Iakttagelser budgetuppföljning 2017 

 

Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 

mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 

redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutar 

socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 

underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 

förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad 

prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 

beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 
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omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 

förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på  

-4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 

som ska genomföras samt vilka ekonomiska effekter som ska uppnås i 

samband med respektive förändringar för att åstadkomma det 

prognostiserade nollresultatet för 2017. 

Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 

prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 

föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 

äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr. 2017 års resultat blev -1 mnkr 

inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering samt ytterligare +7,2 mnkr 

tillförda efter den framförda äskningen. 

 

 

        
 

Resultat 
      januari -0,9 
      februari -1,5 
      mars -5,9 
      april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr besparingar, 5 mnkr överskottshanteringen 

maj -5,2 
      juni  -7,2 
      augusti -7,6 0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 

 september -9 
      oktober -3,7 
      november -4,1 
      december -1 
      

        Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017 

 

 

Iakttagelser budgetförslag 2018 

 

I samband med budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 framgår att 

nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. Kommunfullmäktige antog i 

juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet framgår att socialnämnden 

erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 5 mnkr var villkorat.  

 

I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 

detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 

budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 

verksamhetsförändringar beroende skillnaden mellan äskade 41,5mnkr och 

beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall och 
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budgeterade kostnader 2018 är ca 43 mnkr. Någon beskrivning i 

verksamhetsplan eller annat politiskt beslut hur kostnadsminskningen ska 

åstadkommas återfinns ej.   

 

I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 

genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 

Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 

omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 

månad motsvarande ca 7 mnkr. Vid uppföljning på effekten av åtgärden 

återfinns endast 40 brukare med matlagning som insats, samt att den utförda 

tiden för dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade 

kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma. 

 

I verksamhetsplanen för 2018 återfinns också en beskrivning av att man 

inom förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 

mnkr som inte inryms inom budgetram. Förvaltningen beskriver också att 

dessa kommer vara svåra att påverka eftersom det är yttre faktorer som styr. 

 

 

Iakttagelser ekonomisk utveckling 

 

Skillnaden mellan 2017 års utfall och 2018 års budget är 43 mnkr. 

Prognosen efter tertialbokslut 1 visar på ett underskott på 44 mnkr. 

 

 
Den befarade kostnadsökningen om 40 mnkr från förvaltningen 

prognostiseras endast till 9 mnkr mer än utfallet 2017. Däremot 
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prognostiserade intäkterna för 2018 till 7 mnkr högre än budgeterat och 

kostnaderna för 2018 till ca 53 mnkr högre än budgeterat. 

Kostnadsutvecklingen har således bromsats dock ej minskat i den omfattning 

budgeten medger. Någon handlingsplan framfördes inte i samband med 

prognosen. Nämnden beslutade att ett handlingsplan ska presenteras för 

nämnden i enlighet med reglementet senast 3 veckor efter prognostiserat 

underskott. 

 

 
 

Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick 

som störst förändring mellan 2016 och 2017. Intäkterna ökade då med 104 

mnkr varav 15 mnkr var skatteintäkter. Kostnaderna ökade med motsvarande 

volym ca 90 mnkr. Vilket innebär en ökning med ca 13%. 2018 innebar 

däremot en minskning av nämndens kostnadsutrymme för första gången på 

många år. För att klara en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs en 

kraftfull ledning och styrning. 

 

Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom 

kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn 

och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet 

tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har 

inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster 

motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut 

i enlighet med gällande regelverk. 

 

 

Iakttagelser beslutsunderlag 
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Vid genomgång av socialnämndens protokoll framgår att vissa ärendena 

omfattar beslutet ”att lägga informationen till handlingarna” alternativt har 

otydlig formulering i relation till underlaget eller omfattningen av beslutet 

och gällande regelverk.  Detta medför att besluten blir otydliga och försvårar 

uppföljningen från nämndens sida av fattade beslut.  

 

 

Exempel 1:  

I protokoll från 2017 §106 lyder att satsen:  

”att ett mindre dagrum anpassas för brukarnas behov av 

måltids/aktivitetsrum genom att en mindre lägenhet öppnas upp och blir en 

del av dagrummet.” 

Under ekonomisk konsekvens beskriver förvaltningen att kostnaderna 

kommer att minska med 170 tkr per år samt att men genom förändringen tar 

bort en av demensplats i kommunen. Ekonomisk och verksamhetsmässig 

konsekvens borde ha framgått i beslutet. 

 

Exempel 2: 

I protokoll från september 2017 föreslår förvaltningen fortsatt utvärdering av 

gemensam familjehemsenhet i kommunförbundets regi.  Man beslutar också 

om att förvaltningen ska återkomma med ekonomisk redovisning av faktiska 

kostnader beroende på de andra kommunernas deltagande. 

Vid nämndsmötet i maj 2018 föreslås nämnden besluta om att ingå 

överenskommelse om gemensam familjehemsenhet. I förslaget till beslut 

saknas finansieringsförslag och underlag i form av utformad 

överenskommelse. I underlaget går att utläsa att förvaltningen bedömer 

kostnader till ca 1,2 mnkr per år samt att man inom organisationen inte kan 

kostnadseffektivisera med motsvarande summa vilket innebär att det blir en 

utökad kostnad för nämnden.  

Nämnden beslutade då att delta i gemensam familjehemsvård under 

förutsättning av; att övriga fyra kommuner som indikerat intresse väljer att 

ingå, att avtalet mellan kommunförbundet och kommunen godkänns samt att 

förvaltningen återkommer med ett kostnadsneutralt förslag.  

Förvaltningens förslag var inte i enlighet med ekonomisyrningsreglementet 

vilket nämnden uppmärksammade och åtgärdade via sitt beslut. 

 

Exempel 3: 

I det av förvaltningen framtagna åtgärdsplan för budget i balans som 

presenterades för nämnden i april 2018 presenteras ett prognostiserat 

underskott på 42 mnkr och en åtgärdsplan motsvarande 11,2 mnkr. I 

förslaget till beslut går ej att utläsa att planen endast omfattar delar av det 

befarade underskottet. Det går att utläsa längre in i underlaget. I förslaget 

menar förvaltningen däremot att planen har gjorts i enlighet med 

ekonomistyrningsreglementet vilket inte är korrekt då det inte omfattar hela 
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det befarade underskottet. Förslagen i sin utformning är otydliga i hur de är 

uträknade samt hur uppföljning ska för att säkerställa leverans.  

 

Relevant regelverk kopplat till granskningen 

Utdrag ur ekonomistyrningsreglementet; 

”Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom den av 

kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Finansiella mål uttrycker att 

ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Nämnden är 

skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid 

befarat underskott. Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin 

förvaltning erhålla en handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska 

tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och redovisas för 

kommunstyrelsen.”  

”Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 

är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand 

vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande 

budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige behovet av 

att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget 

skall vara finansierad.” 

 

Utdrag ur samlat reglemente för kommunstyrelse och nämnder; 

”Kommunstyrelsen har att besluta om att inrätta tjänster inom kommunens 

förvaltningsorganisation.” 

 

Sammanfattning delrapport 

Granskningen visar så här långt exempel på brister som gjort det svårt att 

under rådande omständigheter leda verksamheten på ett adekvat sätt. Brister 

på handlingsplaner i samband med ekonomiska underskott har försvårat 

möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En fungerande uppföljning av 

fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett tidigt stadium vidta 

åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har försvårat nämndens 

och förvaltningens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. 

Granskningen visar exempel på brister på följsamhet till gällande regelverk.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-01 

Bilaga – Uppdrag till förvaltningschef på socialförvaltningen – Förändrade 

arbetssätt inom socialförvaltningen          

______  
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§ 84 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

 Information från arbetslivsnämnden – Stig Nilsson, ordförande 

arbetslivsnämnden och Petra Norberg, förvaltningschef 

arbetslivsförvaltningen  

 Information om samverkansavtal MIUN – Anneli Kuusisto, 

utvecklare 

 Campus Härnösand – Uno Jonsson, tillväxtchef 

 Information om översyn av Härnösands kommuns 

förvaltningsorganisation – Sofia Pettersson, kommundirektör 

 Information om projekt Vårdkasen året runt - Henrik Olsson, 

näringslivsutvecklare 

 Information om projekt Landsbygd 2.0 - Henrik Olsson, 

näringslivsutvecklare och Eva-Lotta Öberg, projektledare Landsbygd 

2.0 

 Information om översyn av styrande dokument 

Kollektivtrafikmyndigheten – Ulf Andersson, Trafik- och Fritidschef 

 Information om genomlysning socialnämndens ekonomi – Sofia 

Pettersson, kommundirektör 

 Information om kommunstyrelsens budget – Sofia Pettersson, 

kommundirektör 

 Information från ekonomiavdelningen – Bo Glas, ekonomichef 

 Information om Ostkustbanan, Ingela Bendrot, VD Ostkustbanan 

2015 AB      

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande: 

Ledamöter:   Ersättare: 

Fred Nilsson (S)  Håkan Viklund (S) 

Karin Frejarö (MP)  Lotten Widmark (S) 
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§ 59 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

  

 Information uppsiktsplikt socialnämnden – Krister Fagerström 

McCarthy (S), ordförande i socialnämnden och Agneta Jonsson (S), 

vice ordförande i socialnämnden 

 Våldsbejakande extremism – Anna-Karin Hasselborg, 

våldsförebyggande samordnare 

 Information om hot och våld mot förtroendevalda - Anna-Karin 

Hasselborg  

 Information om stadsfesten – Tobias Wikström, Höga Kusten Nöje, 

Oscar Westerlind och Anna-Karin Hasselborg  

 Information tillväxt Höga Kusten – HKIG en industrigrupp med 

visioner – Uno Jonsson, tillväxtchef och Mia Wester, HKIG 

 Förlängning av markanvisning Ön 2:81 – Hanna Viklund, mark och 

exploateringshandläggare och Mia Wester, Connecti  

 

 Härnösand Teknik- och kulturhus – Uno Jonsson och Elisabeth 

Oxelhöjd, kulturchef 

 Information Västernorrlandsgruppen – Ronald Forsberg, 

kommendörkapten och Bengt-Ivar Rådström, blivande chef för 

Västernorrlandsgruppen 

 Policy för hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap och 

Riktlinjer för upphandling och inköp – Mia Fälldin, 

verksamhetscontroller och Linda Högdahl, upphandlingscontroller 

 Järnvägsviadukten Projekt 1745 – Sofia Pettersson, kommundirektör 

och Tomas Jenssen, förvaltningschef på samhällsförvaltningen 
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§ 30 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

 Information om program för evenemang och möten, Uno Jonsson, 

tillväxtchef och Martina Rosenberg, utvecklare evenemang och 

möten 

 Information om VINK BizMaker, fortsättning etapp 1, Uno Jonsson, 

tillväxtchef 

 Information om Smitingen, Uno Jonsson, tillväxtchef 

 Information om markanvisning radhusområde Lövudden 1:123, Uno 

Jonsson, tillväxtchef, Hanna Viklund, mark- och 

exploateringshandläggare och Sebastian Stehlin, VD Framfast 

Projektutveckling AB 

 Information från fullmäktiges beredning för översyn av den politiska 

organisationen, Andreas Sjölander, kommunfullmäktiges ordförande 

 Information om Scenkonstbiennalen, Mikael Flodström, VD 

Scenkonst Västernorrland och Mira Helenius, danschef Norrdans 

 Information om BioFuel Region, Arne Smedberg, VD BioFuel 

Region och Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och 

infrastruktur 

 Information om elköpsavtal, Ingemar Forzelius, Hemab och Bo Glas, 

ekonomichef 

 Information om ekonomi: Utfall februari, Över- och 

underskottshantering, Årsredovisning, Bo Glas, ekonomichef och 

Sofia Pettersson, kommundirektör 

 Information om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 

socialnämnden, Bo Glas, ekonomichef och Sofia Pettersson, 

kommundirektör 

 Information om arbetet med #Wedo, Sofia Pettersson, 

kommundirektör  

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande: 

Ledamöter:  Ersättare: 

Fred Nilsson (S) Mona Sundin (S) 
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§ 49 Dnr 2018-000115 040 

Uppsiktplikt Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt kommundirektören att löpande återrapportera socialnämndens 

arbete med att säkerställa en ekonomi i balans och 

att bjuda in socialnämndens presidium till kommande möte med 

kommunstyrelsen.    

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP). 

Yrkanden 

Karin Frejarö (MP) yrkar på en tilläggs att-sats med följande lydelse:  

att bjuda in socialnämndens presidium till kommande möte med 

kommunstyrelsen.     

Propositionsordning 

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

förslag med Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.         

Bakgrund 

Socialnämnden uppvisade januari 2018 ett underskott på 3,9 mnkr. Från 

socialförvaltningen framförs oro för att 2018 klara en budget i balans. 

Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen inlett en 

ekonomisk granskning av socialnämndens ekonomi med syfte att stödja 

nämnden i att identifiera möjligheter till avvikelser och förbättringar för att 

klara sina ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår 

att kommunstyrelsen intensifierar arbetet med uppsiktsplikten ytterligare 

genom att ge kommundirektören i uppdrag att löpande rapportera om 

socialnämndens arbete med att nå en budget i balans.     



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-03-13 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07      

______  
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§ 14 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

 EU-projekt Investeringsfrämjande i Västernorrland – Helena 

Elfvendahl, High Coast Invest 

 Policy Kompetensförsörjning inkl. utbildning HR – Pernilla Unander, 

HR-chef 

 Remissvar långtidsplan 2020-2022 – Ulf Andersson, trafikchef 

 Scenkonstbiennal – Mira Helenius Martinsson, projektledare 

 Försäljning tomträtt Saltvik 8:27 – Hanna Viklund, mark- och 

exploateringshandläggare 

 Lägesbeskrivning ekonomi – Sofia Pettersson, kommundirektör och 

Lena Einarsson, ekonomichef 

 Genomlysning socialnämndens ekonomi – Sofia Pettersson 

 Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar 

följande: 

- Kvartalsmöte med Technichus, HEMAB och Härnösandshus 

- Möte med Landshövdingen och Länsstyrelsen gällande 

säkerhetsskydd 

- Sjöfartsprogrammet 

- Bildandet av Kollektivtrafikgrupp 

- Företagsfrukosten 18 januari 2019 

- KSAU hade lunchbesök från Eon 22j januari 2019 

- Träff med ÖP-gruppen 23 januari 2019 

- Möte med Per Wahlberg, ordförande 

Kollektivtrafikmyndigheten och Hans Backlund, ordförande i 

nämnden för hållbar utveckling i Region Västernorrland om 

kollektivtrafikfrågor 

- Företagsbesök på Signum Reklam 

- Träff med rekryteringsgruppen angående rekryteringen av en 

ny kommundirektör 

- Tf. kommundirektör blir Birgitta Wigren, för närvarande 

förvaltningschef på skolförvaltningen 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(59) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- Möte med Svensk näringsliv 8 februari 2019 

- Träff med HNEF 

- Möte med sjöfartsnäringen och försvarsberedningen 

- Kommer att ha en träff med ägarna av APA restaurang 

 

Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande informerar följande: 

- Möte med Landshövdingen den 7 februari 2019 

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande: 

- VP 2019, Budget 2020, Årsbokslut 

- Internkontroll ärendeprocessen 

- Planering av årets arbete 

- Uppstart budget- och uppföljningsprocessen 

- Omställningsprocessen soc 

 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kostnaden och upphandlingen 

för julfesten, företagsbesöket på biblioteket och Teatern. 

 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om Alkoholhandläggningen i 

kommunen och Sjöfartsprogrammet. 

 

Följande ledamöter och ersättare närvarade:  

Ledamöter  Ersättare 

Andreas Sjölander (S)  Susanne Forsberg (S) 

Ingrid Nilsson (V)  Ann-Kristine Elfvendahl (S) 

Christina Lindberg (C)  Lennart Mohlin (S) 

Lotta Visén (S)  Myriam Estrella-Näslund (MP) 

Björn Nordling (S)  Mohammed Abdulwahab (MP) 

Monica Fahlén (S)  Karin Högberg (KD) 

Håkan Viklund (S)   Ulla Bylund (KD) 

Michael Möller Christensen  (V) Karl Rönnkvist (C) 

Johan Sundqvist (MP)  Ulrika Sundgren (C) 

Ingemar Wiklander (KD)   Leif Jonsson (M)  

Anders Gäfvert (M)  Glenn Sehlin (SD) 

Ida Skogström (M)  Olle Löfgren (L) 

Ingemar Ljunggren (M)  

       Lennart Bergström (SD) 

______  
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§ 24 Dnr 2018-000297 042 

Genomlysning socialnämndens ekonomi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsen månadsvis 

återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt 

tidigare beslut i kommunfullmäktige 20181217 §141,   

att uppdra åt socialnämnden att återkomma till kommunstyrelsen med en 

rapport som beskriver fördelningen av externa intäkter samt kostnader 

kopplade till dessa, 

att sända ärendet för kännedom till kommunrevisionen samt till 

kommunfullmäktiges presidium,  

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med övriga kommuner och 

regionen följa upp hemsjukvården, samt 

att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsens arbetsutskott 

löpande återrapportera socialförvaltningens omställningsarbete inom 

personalområdet..  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Erik Hultin (C), Johan Sundqvist (MP), Lennart 

Bergström (SD), Anders Gäfvert (M) och Lotta Visén (S). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att första och andra attsatsen ska lyftas ur och 

skapa två extra ärenden av dessa. 

I yrkandet instämmer Erik Hultin (C), Lennart Bergström (SD), Andreas 

Sjölander (S) och Christina Lindberg (C).   

Ingrid Nilsson (V) yrkar på ytterligare attsatser som lyder: 

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med övriga kommuner och 

regionen följa upp hemsjukvården, samt 

att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsens arbetsutskott 

löpande återrapportera socialförvaltningens omställningsarbete inom 

personalområdet.  
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Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, första och 

andra attsatsen ska lyftas ur och bilda separata ärenden.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med att första 

och andra attsatsen ska lyftas ur och bilda separata ärenden.  

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

attsats tre, fyra, fem.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag gällande attsatserna tre, fyra och fem.  

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

Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Ingrid 

Nilssons (V) tilläggsyrkande.  

Bakgrund 

December 2017 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att 

genomlysa socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande 

ekonomiska läget samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. 

Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering och 

frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och 

nämnden för att möjliggöra snabbare åtgärder.  

Granskningens arbetssätt 

Arbetssättet bygger på avvikelseidentifiering. Iakttagelser rapporteras genom 

denna rapport till socialnämnden för att ge nämnden möjlighet att fördjupa 

analyserna och prioritera i det fortsatta arbetet med att anpassa kostnader 

efter intäkter.   

Samtliga verksamhetsområden har belysts ur följande perspektiv;  

Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att prioritera 

och identifiera avvikelser 

Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan, 

nämndsbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga 

handlingar och underlag 2014-2017 

Iakttagelser budgetuppföljning 2017 

Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten 

mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen 

redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade 

socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt 

underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att 
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förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med en genomarbetad 

prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017 

beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster 

omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår 

förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på  

-4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder 

som ska genomföras samt vilka ekonomiska effekter som ska uppnås i 

samband med respektive förändringar för att åstadkomma det 

prognostiserade nollresultatet för 2017. 

Vid delårsrapporten för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr, 

prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De 

föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en 

äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.  

2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering 

samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen. 

 

 
Resultat 

      januari -0,9 
      februari -1,5 
      mars -5,9 
      april -4,4 0 prognos, 1,45 mnkr besparingar, 5 mnkr överskottshanteringen 

maj -5,2 
      juni  -7,2 
      augusti -7,6 0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning 

 september -9 
      oktober -3,7 
      november -4,1 
      december -1 
       

Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017  
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Iakttagelser budget 2018 

I samband med budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 framgår att 

nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. Kommunfullmäktige antog i 

juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet framgår att socialnämnden 

erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var villkorat.  

I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och 

detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av 

budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av 

verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade 

41,5mnkr och beslutade 19 mnkr.  

Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall och budgeterade kostnader 2018 

var ca 43 mnkr. Någon tydlig beskrivning i verksamhetsplan eller annat 

politiskt beslut hur kostnadsminskningen ska åstadkommas återfinns ej.   

I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att 

genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå. 

Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut 

omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per 

månad motsvarande ca 7 mnkr. Vid uppföljning av effekten av åtgärden 

återfinns en liten andel brukare av de förväntade för insatsen, samt att den 

utförda tiden för dessa brukar i genomsnitt inte hade minskat. Den beslutade 

kostnadsminskningen var således inte vara möjlig att åstadkomma. 

I verksamhetsplanen för 2018 återfinns också en beskrivning av att man 

inom förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 

mnkr som inte inryms inom budgetram. Förvaltningen beskriver också att 

dessa kommer vara svåra att påverka då man menar att det är yttre faktorer 

som styr. Ingen plan för hur detta ska hanteras inom befintlig tilldelad ram 

återfinns i verksamhetsplanen. 

Iakttagelser budget 2019 

Framtagandet av förslag på budget i balans och verksamhetsplan 2019 för 

socialnämnden skedde under hösten 2018 i enlighet med 

kommunfullmäktiges beslut 20181022 § 113, i dialog mellan 

kommunstyrelsen presidium och socialnämndens presidium. 

Förvaltningschefen redogjorde löpande i samband med detta om alternativ 

till åtgärder för balans. Under arbetets gång framkom tydligt att nämnden 

förväntades säkerställa genomförbarhet i tid och pengar i underlagen samt att 

detta löpande skulle följas i nämnden. I beslutet om verksamhetsplan och 

detaljbudget i socialnämnden 20181122 §180 fattades inget beslut om 

uppföljning eller förväntad effekt per månad. Kommunfullmäktige fattade 

därför beslut 20181217 §141 att ge socialnämnden i uppdrag att 

återrapportera effekterna av åtgärderna månadsvis till kommunstyrelsen med 

början i januari 2019. I protokollet för socialnämnden i januari återfinns inte 
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någon sådan beslutspunkt. Socialnämnden bör skyndsamt fastställa en 

uppföljningsplan innehållande budgeterad effekt av åtgärderna per månad 

samt uppnådd effekt.  

Iakttagelser ekonomisk utveckling 

Skillnaden mellan 2017 års utfall och 2018 års budget var 43 mnkr. 

Prognosen efter tertialbokslut 1 2018 visade på ett underskott på 44 mnkr 

och bokslutet för året ser ut att landa med ett underskott på ca 40 mnkr. 

 

 

Den befarade kostnadsökningen om 40 mnkr från förvaltningen har bromsats 

och 2018 ligger nu på samma kostnadsnivå som 2017. Däremot är de 

faktiska intäkterna för 2018, 37 mnkr lägre än 2017. Kostnadsutvecklingen 

har således bromsats, dock ej minskat i den omfattning intäkterna medger.  
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Intäkter och kostnader inom socialnämndens område har genomgått stora 

förändringar mellan 2015 och 2017. Intäkterna har ökat i stor omfattning till 

största delen beroende på externa intäkter. Kostnaderna har ökat med 

motsvarande volym, vilket således innebär en kraftig ökning av 

kostnadsmassa under dessa år. 2018 innebar för hela kommunen en 

minskning av de totala intäkterna med ungefär 180 mnkr. Den största delen 

av förändringen omfattar skolan där intäkterna minskat med en bra bit över 

100 mnkr där man också klarat anpassningen av kostnaderna. 2018 innebar 

således också en minskning av socialnämndens budgeterade 

kostnadsutrymme för första gången på många år, på grund minskade externa 

intäkter. För att klara en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs 

tydliga handlingsplaner och en kraftfull ledning och styrning. Under året har 

arbetet med att minska kostnaderna varit intensivt inom socialnämnden. När 

vi jämför kostnadsmassan med föregående år ser vi att man lyckats bromsa 

utvecklingen så att man står kvar på samma nivå som 2017. Däremot har 

intäkterna fortsatt minskat, vilket gör att avvikelsen mellan intäkt och 

kostnad varje månad är betydande och därmed gör att man i år kommer att 

sluta med ett minusresultat. En fortsatt anpassning av kostnaderna till 

intäkterna är nödvändig för att undvika fortsatta underskott och tydligare 

redovisning till nämnden av externa intäkter och kostnader kopplade till 

dessa är nödvändig för att förbättra styrningen. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna är den största delen av nämndens kostnader. I juni 

rapporterader genomlysningen att tjänster inrättats utan föregående politiska 

beslut enligt gällande regelverk. Vad vi kan se i nämndsprotokoll sedan dess 

har frågan om inrättande av dessa tjänster ännu inte varit uppe för 

bedömning i nämnden. För att säkra att socialnämnden får adekvat möjlighet 
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att styra sitt av kommunfullmäktige utpekade ansvarsområdet är det av vikt 

att nämnden får möjlighet att bedöma och prioritera enligt gällande 

regelverk. 

I dagsläget arbetar man inom förvaltningen olika utifrån bemanningstalet 

0,65. Ett exempel är att arbetsplatsträffar ibland ingår i bemanningstalet och 

ibland inte. Inom de områden där man har små enheter för beräkning av 

bemanningstalet blir det mycket svårt att uppfylla, medan i de områden som 

är större, inte ser samma problem. Detta skapar en otrygghet för cheferna när 

man själv får anta förutsättningarna. Ett tydliggörande behövs därför vad 

som menas med bemanningstalet.   

Härnösands kommun under hösten arbetat med att ta fram ett nytt 

gemensamt chefsavtal då vi idag har skillnader som gör att vi blir otydliga i 

hur vi agerar som en gemensam arbetsgivare. I samband med detta har vi 

noterat att ett fåtal chefer inom socialförvaltningens ena verksamhetsområde 

inte har förtroendearbetstid utan har beredskapsersättning och 

övertidsersättning samt i något enstaka fall även lönetillägg för enstaka 

ansvarsområde.  

Socialförvaltningens ledning har framfört önskemål om att också 

medarbetare utan personalansvar ska ha förtroendearbetstid. Detta 

tillsammans med att vi ser avvikelser i följsamheten till gällande 

arbetstidsavtal gör att vi behöver se över detta. Vi ser att denna olika 

hantering av chefsavtal och arbetstidsavtal kan få såväl ekonomiska som 

förtroendemässiga konsekvenser varför de kommer att ses över i samband 

med de nya chefsavtalen och heltidsprojektet.  

Under granskningen har även rutiner för hantering av inkonverterade och 

omställningsprocessen identifierats att vara i behov av översyn och 

förtydligande, vilket därför har initierats av HR-chefen. I samband med de 

besparingar som socialnämnden beslutade om i november 2018, togs inget 

beslut om uppföljning i nämnden av beslutade besparingar, vilket i 

kombinationen med otydlig omställningsprocess kan få ekonomiska 

konsekvenser. Vi ser också i beslutsunderlagen att otydligheter finns kring 

vissa personalbesparingar. Tex så beskrivs neddragningen av en tjänst som 

socialsekreterare istället som en neddragning av tjänst som 

kvinnofridssamordnare. Någon tjänst som kvinnofridssamordnare finns inte, 

däremot finns arbetsuppgiften. Vilket då faller inom ramen för förvaltningen 

att leda och fördela arbetet. Detta har skapat onödig förvirring om vad 

beslutet egentligen omfattar. Då omställningsprocessen i dagsläget inte är 

helt kvalitetssäkrad finns en risk att de beräknade besparingspotentialerna 

inte heller är fullt kvalitetssäkrade. Sammantaget gör det att socialnämnden 

och kommunstyrelsen bör följa förändringsarbetet med nogsamhet då det 

kan få ekonomiska konsekvenser. 
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Samordningsmöjligheter 

Inom kommunstyrelsens ansvar i enlighet med det gemensamma reglementet 

för styrelse och nämnder är en av uppgifterna att stödja, utveckla och 

samordna kommunens verksamheter. Under granskningen har såväl 

socialförvaltningen som andra förvaltningar framfört förslag på möjliga 

utvecklingsområden. 

Socialnämnden framförde i samband med ärendet om ekonomi i balans 

20180620 §98 att man önskade att kommunstyrelsen utreder en ny 

budgetmodell för bland annat försörjningsstöd. Det framförda 

utredningsbehovet utgår från socialförvaltningens önskan om ökad styrning 

och samordning inom arbetslöshetsområdet för att minska behovet av 

försörjningsstöd. För att stärka samverkan och styrningen av insatser och för 

att öka sysselsättningen bör frågan om försörjningsstödets organisatoriska 

placering med utgångspunkt i effektivisering och ökad måluppfyllelse, 

utredas. Vid omvärldsbevakning av området finns bra exempel på hur man 

hittat goda samverkansvinster genom att organisatoriskt placera arbetet med 

försörjningsstöd i direkt anslutning till de enheter inom 

arbetslivsförvaltningen som hanterar sysselsättningsfrågor. 

Nationellt pågår för närvarande ett arbete med att standardisera 

ansökningsprocesser för företagare, detta går under namnet Serverat. 

Serverat är ett samarbete mellan SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket mfl där 

man skapat en modell för standardiserad e-tjänstansökan för företag. Vidare 

pågår i Sundsvall ett intressant utvecklingsarbete med samarbete mellan 

olika myndigheter för att förenkla tillståndsgivningen. Inom ramen för 

Serverat har man sett det blir enklare att starta och driva företag i 

restaurangbranschen men det har också bidragit till att effektivisera 

kommunernas arbete och handläggning. En kommun som anslutit sig till 

Serverats lösningar med guide, nationellt standardiserade tillstånd och 

checklista på verksamt.se och den sammansatta bastjänsten för 

grundläggande uppgifter har när det gäller serveringstillstånd bland annat 

sett en minskad andel felaktiga ansökningar, en minskad tidsåtgång hos 

kommunen för kompletteringar och minskad tidsåtgång för 

restaurangföretagare per ansökan. Inom Härnösands kommun finns 

möjlighet till liknande effektivisering genom samordning av 

myndighetsutövningen inom bland annat tillstånd och tillsyn inom områdena 

servering och livsmedel. Detta skulle också kunna förbättra företagens syn 

på Härnösands kommuns myndighetsutövning och därmed kunna var ett 

viktigt led i att förbättra företagsklimatet utifrån de politiska målen. 

Iakttagelser beslutsunderlag 

Vid genomgång av socialnämndens protokoll framgår att en vissa ärendena 

omfattar beslutet ”att lägga informationen till handlingarna” alternativt har 
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otydlig formulering i relation till underlaget, omfattningen av beslutet eller 

gällande regelverk.  Detta medför att besluten blir otydliga och försvårar 

uppföljningen från nämndens sida av fattade beslut, vilket får ekonomiska 

och förtroendemässiga konsekvenser. Detta rapporterades till socialnämnden 

i juni och är som avvikelse betraktat viktig för nämnden att skyndsamt 

hantera för förbättrad ekonomisk kontroll. I socialnämndens 

verksamhetsplan för 2019 har nämnden beslutat om ett antal åtgärder för att 

minska kostnaderna. Vi ser dock att det saknas beslut om uppföljning och 

förväntad effekt per månad vilket försvårar nämndens möjlighet till 

uppföljning och kontroll.  

Biståndsenheten 

Bakgrund och genomförande 

I genomlysningsarbetet av socialnämnden har ett av fokusområdena varit 

biståndsenhetens arbete. Detta beror på att biståndsbedömningar och fattade 

beslut om bistånd inom ramen för SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade) har en direkt påverkan på 

resursanvändning inom socialförvaltningen. Därför har 

genomlysningsgruppen arbetat med att försöka ta reda på hur kommunens 

egen biståndsenhet arbetar med: 

- Systematisk kvalitetssäkring 

- Beslutsprocessen 

- Uppföljning av beslut 

- Begreppen skälig levnadsnivå (SoL) och goda levnadsvillkor (LSS) 

- Kommunens eventuella restriktivitet eller generositet i biståndsbeslut 

jämfört med andra kommuner 

- Kloka idéer på eller tankar kring förbättringsarbeten gjorda i andra 

kommuner som Härnösand skulle kunna ha nytta av 

Detta har gjorts utifrån tanken att en biståndsbedömning ska vara individuell 

och rättssäker, samtidigt som den ska vara kostnadseffektiv. 

För att ta reda på det har intervjuer gjorts med enhetschef på biståndsenheten 

samt med tre biståndshandläggare som arbetar med varsina områden: 1) 

LSS, 2) socialpsykiatri och 3) äldreomsorg. Dessutom har dialog förts med 

andra kommuner utifrån att de beskrivs som jämförbara med Härnösand i 

Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen). Dessa kommuner är Höganäs, 

Nybro, Karlshamn, Karlskoga, Avesta och Flen.  

Sammanfattning av intervjuer med medarbetare i biståndsenheten i 

Härnösand  

Biståndsenheten har i sin verksamhet ansvar för att kommuninvånare som 

har behov av vissa insatser får det de har rätt till. Det påverkar förstås också 

ekonomin i förvaltningen – tolkningen av en persons ansökan går att koppla 

till kostnader för till exempel hemtjänst, särskilt boende eller omsorg. 
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Utifrån det har frågor om verksamhetens organisering och art ställts för att 

kunna förstå om det finns något i enheten som gör att förvaltningens resurser 

kan användas på andra sätt. 

Biståndshandläggningsprocessen upplevs som tydlig och klar och följer en 

struktur som alla beskriver i stort sett på samma sätt. Det som inte fungerar 

på samma sätt beror på att handläggarna arbetar med olika ärendetyper 

(äldreomsorg, socialpsykiatri eller LSS).  

Processen för hur ett ärende ska handläggas är framtagen inom ramen för 

projektet KaMeL (Kvalitetssäkring av myndighetsbeslut enligt lag) som 

drivs inom socialförvaltningen. Vägledning i enskilda ärenden finns 

beskriven i dokumentet Riktlinjer för biståndsbeslut. Handläggarna har olika 

mycket hjälp av processen och av vägledningen, vilket verkar bero dels på 

handläggarens erfarenhet, dels på dokumentet Riktlinjer för biståndsbeslut. 

En erfaren handläggare kan i större utsträckning än en mindre erfaren ta sig 

igenom ett ärende utan att använda sig av processen eller riktlinjen som stöd 

i arbetet. Dessutom är riktlinjen inte helt komplett och i behov av viss 

uppdatering, ett arbete som är påbörjat. Det framförs också tankar om att det 

kan behövas fler rutiner och mer dokumentation för att handläggningen och 

handläggarna ska bli ännu säkrare. I de fall det finns juridiska funderingar 

som inte kan hanteras av handläggarna eller av enhetschef finns en juridisk 

tjänst upphandlad och som också används.  

Biståndsenheten arbetar med ärendedragningar vilket innebär att de 

handläggare som har ärenden de behöver få hjälp att fundera kring eller 

ärenden som rör beslut om boende träffas tillsammans med enhetschef en 

gång i veckan. Detta görs för att enheten vill ha samsyn i de olika 

handläggarnas bedömningar samt eftersom det är beslutat att beslut om 

boende ska gå via enhetschef. Vissa veckor har enhetschef haft svårt att 

hinna med dessa ärendedragningar, vilket gjort att de prioriterats bort.  

Respondenterna beskriver också att de har ett nära samarbete i det dagliga 

för att stötta varandra och för att tänka i samma riktning.  

För att följa upp enskilda ärenden har handläggarna teammöten varje eller 

varannan vecka. I teammötena träffas olika yrkeskategorier för att samverka 

kring en person som har insatser från socialförvaltningens verksamheter 

inom vår och omsorg. Teamen består av biståndshandläggare, 

distriktssköterska, rehabiliteringspersonal, kontaktperson i hemtjänst och 

enhetschef i hemtjänst. Dessa möten syftar till att alla ärenden följs upp på 

rätt sätt samt att insatser kan förändras om behov har kommit till eller 

försvunnit hos den kommuninvånare som har behov. 

Begreppen skälig levnadsnivå (SoL) och goda levnadsvillkor (LSS) är 

centrala för biståndsenheten och det är upp till varje enskild kommun att ta 

ställning till vad som ryms i begreppen. För att begreppen ska kunna tolkas 
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används prejudikat, vilket leder till att vägledande dokument kan upprättas. 

Idag, menar respondenterna, finns idag ingen dokumentation som håller 

måttet. Den dokumentation som finns är inte tillräckligt uppdaterad och 

arbete med att ta fram ny dokumentation pågår. 

Vägledande dokumentation är till hjälp vid biståndsbedömningar, särskilt i 

de fall som kan hamna i en gråzon, alltså där det kan vara svårt göra en 

biståndsbedömning och hamna rätt i fråga om insatser. Vid en direkt fråga 

om vad som kan hamna i en sådan gråzon visar det sig att det mesta kan 

hamna i där utifrån ärendets art, vilket gör att rutiner och arbetssätt är viktigt 

att fortsätta utveckla.  

I intervjuerna framförde medarbetare också behovet av att fortsätta utveckla 

former för dialog inom gruppen, ledning- och styrning, dokument och 

rutiner, handledning, funktionsbedömningar och verksamhetsutveckling. 

Inom socialförvaltningen har också behov framförts av dialog mellan de 

olika verksamheterna och biståndseneheten, vilket ytterligare borde främja 

verksamhetsutvecklingen. 

Andra kommuners arbete med biståndsbedömning 

Sammanfattningsvis ser vi i dialogen med andra kommuner att man är i 

ungefär samma läge som Härnösand. Vi ser att Härnösand har god insikt om 

sina fortsatta utvecklingsområden och i dialogen med andra har vi i vissa 

lägen kommit längre i att ställa oss de svåra frågorna. Utifrån samlad 

nationell data finns ingen möjlighet att jämföra om utfallet i utförda 

biståndsbedömningar skiljer sig i utformning och storlek på ett relevant sätt.  

Hemsjukvård  

I granskningen av hemsjukvården har dels en bemanningsjämförelse gjorts 

och dels en enkät där olika bland annat distriktssköterskorna fått svara på 

olika frågor om sina brukargrupper. 

 

 

 

 

 

Västernorrland 105 (90) 45 (20) 39 (12) 13,5 (4)
205,5 

(126)
+78,5 +62%

Härnösand 11 (10)  7 (2) 6 (1) 1 (0,4) 25 (14) +11,1 +82%

Kramfors 8 (8) 5 (2) 3 (1) 2 (0,4) 20 (12) +8,3 +71%

SolleB eå 16 (9) 4 (2) 3 (1) 1,5 (0,4) 25 (12) +12,8 +104%

Sundsvall 34 (32) 17 (7) 17 (4) 6 (1,5) 74 (45) +28,9 +64%

Timrå 8 (6) 3 (1,4) 3 (1) 1,5 (0,3) 16 (9) +6,7 +76%

Ånge 5 (4) 3 (1) 3 (0,5) 0,5 (0,2) 11,5 (6) +5,6 +96%

Örnskö ldsvik 23 (21) 6 (5) 4 (3) 1 (1) 34 (29) +5,1 +18%

Diff mot "2013 

beräknade 
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2018 ÅA jfr med 

(2013 beräkning)
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Arbets-

terapeut 

Sjuk-

gymnast 
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I tabellen ovan ses den faktiska bemanningen idag 2018 och inom parentes 

motsvarande siffror för det beräknande behovet som låg till grund för 

skatteväxlingen.  

Totalt har Västernorrlands kommuner betydligt högre personalantal mot den 

beräknade +62% dvs +78,5 ÅA. Härnösand ligger på +82% dvs +11 ÅA. 

Kramfors +71%, Sollefteå +104%, Sundsvall +64%, Timrå +76% och Ånge 

+96% ligger alla betydligt högre än beräknade behovet.  

Här sticker Örnsköldsvik ut positivt som den enda kommunen som ligger 

nära den beräknade personalbehovet – endast +18% och +5,1ÅA. 

Hemsjukvården ska styras av den så kallade tröskelprincipen. Den innebär 

att läkare på vårdcentralen med hjälp av tillgänglig information ska avgöra 

om patienten inte själv eller med ledsagning kan ta sig till vårdcentralen och 

därmed vara berättigad till hemsjukvård. I den genomföra enkäten 

konstateras att distriktssköterskorna har svarat att ca 30% av besöken borde 

med tanke på deras kännedom om patienten kunnat genomföras på 

vårdcentral. Vi ser också att patienter kommer in i hemsjukvård inte enbart 

genom tröskelprincipen och därmed läkarbedömning utan genom 

direktkontakt tex mellan anhörig och hemsjukvårdens personal. 

Problembilden behöver ytterligare analyseras inom socialförvaltningen 

tillsammans med övriga kommuner i länet för att tillsammans med regionen 

komma till rätta med de stora fördyringar som uppstått inom området 

hemsjukvård. I övrigt ser vi behov av utvecklade arbetssätt inom kommunen 

mellan MAS och hälso- och sjukvården, där vi idag ser uttryck för olika syn 

på roller och ansvar.  

Relevant regelverk kopplat till granskningen 

Utdrag ur ekonomistyrningsreglementet; 

”Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom den av 

kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Finansiella mål uttrycker att 

ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Nämnden är 

skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid befarat 

underskott. Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning 

erhålla en handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra 

åtgärdernas effekt i tid och pengar och redovisas för kommunstyrelsen.”  

”Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten 

är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand 

vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande 

budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige behovet av 

att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget 

skall vara finansierad.” 
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Utdrag ur samlat reglemente för kommunstyrelse och nämnder; 

”Kommunstyrelsen har att besluta om att inrätta tjänster inom kommunens 

förvaltningsorganisation.” 

Sammanfattning  

Granskningen visar iakttagelser på brister som behöver hanteras. Det gäller 

framförallt underlag, uppföljning och kontroll där vissa delar har förbättrats 

men behöver stärkas ytterligare för att uppnå rättsäkerhet och möjlighet för 

nämnden att säkra upp fattade beslut. Detta är den enskilt viktigaste faktorn 

för nämndens möjlighet att fullgöra uppdraget från kommunfullmäktige.  

Vidare ser vi också i de ekonomiska analyserna att kostnadsmassan för 2018 

jämfört med samma tidsperiod 2017 är kvar på samma nivå dock har 

intäkterna minskat med ca 37 mnkr. En bättre kontroll behövs av kopplingen 

mellan externa intäkter och uppkommen kostnad. Detta för att öka 

omställningshastigheten inom förvaltningen. De tjänster inom förvaltningen 

som inrättats utan föregående politiska beslut behöver bli föremål för beslut 

för att säkra nämndens möjlighet att prioritera inom sina givna ramar. 

Samordning av chefsavtal och förbättrade rutiner för inkonverteringar, 

omställning och arbetstidsavtal kommer kunna ge såväl ekonomiska som 

förtroendemässiga positiva effekter. 

Hemsjukvården kräver ett fortsatt arbete tillsammans med resten av länet för 

att komma åt de ökade kostnaderna, men även inom den egna organsationen 

för att säkra rutiner och arbetssätt. Samordningsvinster mellan 

förvaltningarna inom områdena arbete/försörjningsstöd samt inom 

livsmedel/alkohol tillstånd och tillsyn bör kunna ge ytterligare 

kvalitetsförbättringar och ökad måluppfyllelse.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04 

______  

 





den 22 april 2019 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 

Till 
Kommunfullmäktiges presidium 
Härnösands kommun 

SD Härnösands svar på revisionens anmärkning gällande kommunstyrelsen 

Vi Sverigedemokrater bedömer inte oss själva. Den uppgiften har Kommunfullmäktiges utsedda 
revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens verksamheter och lämnat synpunkter till 
Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara dem.  

Sverigedemokraterna tar till oss av revisorernas kritik och kommer att verka för att 
anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Sverigedemokraterna Härnösand  
gm/ Lennart Bergström  
Ledamot i Kommunstyrelsen 

Protokollsbilaga 2, KS § 78 2019-04-23
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 Kommunfullmäktiges presidium 

Yttrande kring anmärkning i revisionsberättelsen 2018 

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har i 2018 års revisionsberättelse bedömt att 

räkenskaperna inte är rättvisande, då pensionsredovisningen avviker från lag 

om kommunal redovisning och felet är väsentligt. 

Revisorerna riktar vidare anmärkning mot kommunstyrelse och 

socialnämnd, vars interna kontroll inte bedöms ha varit tillräcklig. 

Revisorerna riktar anmärkning mot att kommunstyrelsen brutit i sin 

uppsiktsplikt, varit passiv och inte tagit den samordnande roll som behövts 

för att säkerställa styrningen och kontrollen av socialnämndens ekonomi. 

 

Yttrande 

Kommunstyrelsen hänvisar till ärende dnr KS2019-000187 Övervägande 

om anmärkning, där en detaljerad genomgång kring kommunstyrelsens 

uppföljning av socialnämndens ekonomi presenterats. I samma ärende anges 

bakgrund för tillämpning av redovisningsmodell för pensioner.  

I bokslutet 2018 har kommunen i sin balanskravsutredning valt att dessutom 

redovisa ett resultat omräknat enligt den s.k. blandmodellen för att öka 

transparensen.  

Kommunrevisionen har den 19 mars till kommunstyrelsen inkommit med en 

skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 

kommunstyrelsen i revisionsberättelsen 2018. Sista svarsdatum för 

kommunstyrelsens yttrande var satt till 8 april 2019, efter muntlig 

överenskommelse med revisionens ordförande beviljades anstånd med att 

lämna yttrande till kommunstyrelsens ordinarie sammanträde 9 april 2019. 

Kommunstyrelsen har lämnat in ett direktjusterat yttrande enligt revisionens 

begäran den 9 april. Revisionen har lämnat in revisionsberättelsen enligt 

plan med anmärkning den 9 april. Revisionen har i den inlämnade 

revisionsberättelsen inte tagit ställning till kommunstyrelsens inlämnade 

yttrande. 

 Kommunstyrelsen har vid upprättande av årsredovisning 2018 följt 

gällande Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun. 
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En utredning av kommunens redovisningsmodell för pensioner har 

genomförts av extern konsult, Camilla Karlsson KomRedo AB. Resultatet 

av denna utredning har presenterats för kommunstyrelsen 9 april 2019. 

Processen för anpassning till nya redovisningslagen har påbörjats. 

   

Birgitta Wigren 

T.f kommundirektör 

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(5) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 































































Till 

Kommunfullmäktiges presidium 

Härnösands kommun 

Svar på revisionens anmärkning till kommunstyrelsen 

Vi Moderater och Liberaler bedömer inte oss själva utan det är en uppgift för av 

Kommunfullmäktige utsedda revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens 

verksamheter och lämnat synpunkter till Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara 

desamma.  

Självklart tar vi till oss av revisorernas kritik, Moderaterna och Liberalerna kommer att verka 

för att anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent. 

Moderaterna och Liberalerna i Kommunstyrelsen i Härnösand 

gm// Anders Gäfvert och Eva Olstedt Lundgren  

Protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23
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§ 78 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktiges 

presidium, 

att föreslå kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att 

inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen samt 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Anders Gäfvert (M), Christina 

Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande: att föreslå 

kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att inte rikta 

anmärkning mot kommunstyrelsen. 

Christina Lindberg (C) yrkar på två ytterligare attsatser enligt följande: 

att uppdra till kommundirektören ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 2018 och 

återrapportera i juni 

att socialnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att stärka och 

säkerställa internkontroll utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 

2018 och återrapportera i juni. 

Anders Gäfvert (M) avser lämna eget yttrande till fullmäktiges presidium, se 

protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23. 

Lennart Bergström (SD) avser lämna eget yttrande från Sverigedemokraterna 

till fullmäktiges presidium, se protokollsbilaga 2, KS § 78, 2019-04-23. 
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Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande och Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.         

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för Christina Lindbergs (C) yrkande. 

Bakgrund 

Kommunrevisionen har lämnat en anmärkning på kommunstyrelsen i 

revisionsberättelsen 2018. Kommunfullmäktiges presidium har lämnat 

kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig senast den 23 april.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-19 

Rev yttrande till kommunfullmäktiges presidium med anledning av 

revisionens anmärkning 2019-04-23 

Bilaga 1 yttrande till KF presidium – KS yttrande till revisionen – 

övervägande av anmärkning från Dnr 2019-187 

Tillfälle till yttrande, från fullmäktiges presidium till KS, 2019-04-12       

______  
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 73 Dnr 2019-000119 1.1.3.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till 
kommunfullmäktiges presidium med anledning av 
revisionens anmärkning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar  

att anta yttrandet som sitt eget.      

Bakgrund 

Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden(nämnden) 2018 funnit att 

nämnden brustit inom områden gällande analyser, uppföljning och 

ekonomistyrning trots att underlag inkommit från socialförvaltningen 

gällande det ekonomiska läget och åtgärdsförslag kopplat till detta. Utifrån 

det riktar revisonen nämnden en anmärkning.      

Beslutsunderlag 

Socialnämnden, yttrande 2019-04-23      

______  
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 































































 

 
Postadress 

871 80 Härnösand 
 
 

Besöksadress 

Stadshuset 
 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 
E-post 

socialnamnden@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

XXXX-XXXX 
 

 
 
Socialnämnden 
 
 

  
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-04-23 
  

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

Svar till kommunfullmäktiges presidium angående 
Yttrande kring revisionens anmärkning av socialnämnden 
 
 
 
Bakgrund 
Revisionen har i sin granskning av Socialnämnden(nämnden) 2018 funnit att 
nämnden brustit inom områden gällande analyser, uppföljning och 
ekonomistyrning trots att underlag inkommit från socialförvaltningen 
gällande det ekonomiska läget och åtgärdsförslag kopplat till detta. Utifrån 
det riktar revisonen nämnden en anmärkning. 

Socialnämndens yttrande 
År 2018 var ett ekonomiskt mycket ansträngande år för nämnden. I sin 
ambition med att hålla budgetramen har socialförvaltningen arbetat med 
handlingsplaner och besparingar. Socialförvaltningens olika förslag till 
åtgärder har hanterats i nämnden, där man fattat beslut om att genomföra 
merparten av förslagen. Ekonomiskt utfall mot budget har följts månadsvis. 
Efter genomgång av nämndens protokoll för sammanträden under 2018 
framgår att ekonomin och arbetet med underskottshanteringen varit en 
central fråga under hela 2018. Dock har revisionen rätt i sin kritik, eftersom 
arbetet med fördjupade analyser och åtgärdsarbete inte har varit tillräckligt 
tydligt. Det gör att arbetet inte varit transparent nog att följa. 
Yttrandet har även delgivits de ledamöter som avgått där samtliga ställer sig 
bakom yttrandet. 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 39 Dnr 2019-000154 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2018  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunfullmäktige 

besluta 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot kommunstyrelsen gällande 

bristande uppsiktsplikt, 

att ställa sig bakom revisorernas anmärkning mot socialnämnden gällande 

bristande styrning och internkontroll, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2018,   

att i enlighet med revisionens förslag, daterad den 9 april 2019, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2018.   
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Kommunfullmäktiges presidium beslutar 

att paragrafen ska justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Jäv 

Göran Norlander (S) och Eva Olstedt Lundgren (L) har anmält sig jäviga och 

deltar varken i beredning eller i beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2018 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att revisorerna har riktat 

anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande uppsiktsplikt. Revisorerna 

har även riktat anmärkning mot socialnämnden för bristande styrning och 

internkontroll.    

Kommunstyrelsen och socialnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

revisorernas skrivelse. Kommunfullmäktiges presidium har tagit del av 

svaren från kommunstyrelsen samt socialnämnden. Kommunstyrelsen 

hänvisar i sitt svar till det yttrande daterat 2019-04-05 som lämnades som 

svar på revisorernas skrivelse gällande anmärkningen. Kommunstyrelsen 

redogör i yttrandet bland annat över tillfällen då information mottagits och 

beslut fattats. Kommunstyrelsen redogör att vid två tillfällen har de föreslagit 

fullmäktige att vidta åtgärder. Till yttrandet har bifogats bilagor på totalt 66 

sidor. En oenig kommunstyrelse har mot denna bakgrund uppgett att någon 

anmärkning inte bör riktas mot dem av fullmäktige. Moderaterna och 

Liberalerna samt Sverigedemokraterna har lämnat in egna yttranden där de 

hörsammar revisorernas kritik.  

Kommunfullmäktiges presidium noterar att kommunstyrelsen och revisionen 

har olika syn på hur uppsiktsplikten har hanterats. Presidiet instämmer i de 

iakttagelser och kritik mot kommunstyrelsen som framgår av 

revisionsberättelsen för år 2018 från en enig revision. Presidiet har tagit del 

av samma yttrande från kommunstyrelsen som revisionen och kan inte se att 
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§ 61 Dnr 2019-000098 1.2.4.1 

Över- och underskottshantering 2018/2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2018 

avseende drift och investeringar, inte genomföra någon över- eller 

underskottshantering  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av 

kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.  

 

Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas 

regleringen främst av följande faktorer 

 

 Graden av måluppfyllelse 

 Över- och underskottets storlek 

 Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 

 Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 

Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall 

med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de 

fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande 

år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina 

verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun-

fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 

Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 

föranleder ombudgeteringar avseende 2019.  
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Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019 

med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad 

investeringsbudget 2019.  

 

Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 

med 0,0 mnkr.  

Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas 

med ett belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018, 

dvs.1,0 mnkr. 

 

Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar 

inte upp ärendet om över- och underskottshantering 2019 till nämnd, 

då de ej begär någon förändrad budgetram för 2019.  

 

Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0 

mnkr, dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras över 

till 2019. Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget för 

2019. 

 

Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr, 

dvs. att 2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till 

2019. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 

2019 motsvarande 0,0 mnkr. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders 

budgetramar för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller 

underskott avseende driften överförs till 2019. Detta då kommunen 

för 2019 befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens 

budgeterade resultat samt budgeterade resultatöverskott behöver 

hållas för att klara 2019 års resultat och likviditet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämnd (mnkr) 
Utfall 
2018 

Begäran Förslag 
Ny 

budgetram 
  

Kommunstyrelsen 28,5 0,0 0,0 158,9 Oförändrad 
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Arbetslivsnämnden 4,6 0,0 0,0 57,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 6,3 0,0 0,0 179,6 Oförändrad 

Skolnämnden 0,5 0,0 0,0 600,3 Oförändrad 

Socialnämnden -40,3 0,0 0,0 596,6 Oförändrad 

Total -0,4 0,0 0,0 1 592,9   

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd överflyttning av 

investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.  

 

Nämnd (mnkr) Begäran Förslag 
Ny 

investeringsram 
  

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 9,0 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 1,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 0,0 0,0 29,0 Oförändrad 

Skolnämnden 0,0 0,0 2,0 Oförändrad 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Total 1,0 0,0 41,0   

   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 26 

Rev. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13  

 

______  
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Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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Datum 

2019-03-13 

 
Dnr  

KS/2019-000098 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Över- och underskottshantering 2018/2019 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2018 

avseende drift och investeringar, inte genomföra någon över- eller 

underskottshantering  

 

Beskrivning av ärendet 

I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av 

kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.  

 

Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas 

regleringen främst av följande faktorer 

 

 Graden av måluppfyllelse 

 Över- och underskottets storlek 

 Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 

 Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 

Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall 

med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I 

de fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för 

innevarande år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom 

sina verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun-

fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 

 

Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 

föranleder ombudgeteringar avseende 2019.  
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Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019 

med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad 

investeringsbudget 2019.  

 

Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 

med 0,0 mnkr.  

Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas 

med ett belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018, 

dvs.1,0 mnkr. 

 

Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar 

inte upp ärendet om över- och underskottshantering 2019 till 

nämnd, då de ej begär någon förändrad budgetram för 2019.  

 

Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 

0,0 mnkr, dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras 

över till 2019. Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget 

för 2019. 

 

Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr, 

dvs. att 2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till 

2019. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 

2019 motsvarande 0,0 mnkr. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders 

budgetramar för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller 

underskott avseende driften överförs till 2019. Detta då kommunen 

för 2019 befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens 

budgeterade resultat samt budgeterade resultatöverskott behöver 

hållas för att klara 2019 års resultat och likviditet. 

 

Nämnd (mnkr) 
Utfall 
2018 

Begäran Förslag 
Ny 

budgetram 
  

Kommunstyrelsen 28,5 0,0 0,0 158,9 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 4,6 0,0 0,0 57,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 6,3 0,0 0,0 179,6 Oförändrad 

Skolnämnden 0,5 0,0 0,0 600,3 Oförändrad 

Socialnämnden -40,3 0,0 0,0 596,6 Oförändrad 

Total -0,4 0,0 0,0 1 592,9   
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Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd 

överflyttning av investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.  

 

Nämnd (mnkr) Begäran Förslag 
Ny 

investeringsram 
  

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 9,0 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 1,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 0,0 0,0 29,0 Oförändrad 

Skolnämnden 0,0 0,0 2,0 Oförändrad 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Total 1,0 0,0 41,0   

 

   

Sofia Pettersson 

Kommundirektör 

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Reglemente för ekonomistyrning 

Bilaga 2 – Protokollsutdrag ALN 2019-02-14 

Bilaga 3 – Ordförandebeslut SKO 2019-03-11 

Bilaga 4 – Tjänsteskrivelse SOC underskottshantering till nämnd 

Bilaga 4 Protokollsutdrag SOC 2019-02-28 
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Härnösand kommun 
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212000-2403 
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kommun@harnosand.se 
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Bankgiro 

5576-5218 
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2019-02-19 

 
Dnr  

SOC/2019-000XXX 

  

 

 Socialnämnden 

Underskottshantering 

 

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

att 2018 års underskott om 40,3 mnkr ej överförs till 2019 års budget, 

att överskottet i investeringspost motsvarande 0,4 mnkr ej förs över till 2019 års 

budget, samt 

att socialnämnden skickar förslaget angående underskottshantering via 

Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige att besluta 

   

Beskrivning av ärendet 

 

Driftbudget 

2018 års underskott på 40,3 mnkr beror främst på högre kostnader för 

personal och köp av huvudverksamhet. Orsakerna är omfattande 

omvårdnadsbehov och högre volymer än budgeterat inom hemtjänst, 

personlig assistans, försörjningsstöd samt externa placeringar.  

 

Intäkterna har minskat med totalt 47,4 mnkr mellan 2017 och 2018 

(skattemedel exkluderat). Av dessa minskade intäkter avser 33 mnkr 

schablonersättning för ensamkommande barn och unga. Denna minskning 

beror på förändrade ersättningsnivåer och regler hos Migrationsverket samt 

minskat antal barn och unga. För att möta detta har förvaltningen under 

2018 genomfört förändringar vilket har medfört sänkta kostnader. 

Verksamheten redovisade ett underskott på 1,8 mnkr för 2018. 

 

Under 2018 har nämnden beslutat om besparingsåtgärder för att begränsa 

förvaltningens totala kostnadsutveckling. De besparingsåtgärder som är 

beslutade beräknas ge en nettobesparing på 13,3 mnkr år 2019 och 

ytterligare 15 mnkr år 2020.  

 

Förvaltningen arbetar fortsatt för att socialnämndens ekonomi ska komma i 

balans och föreslår därför att 2018 års underskott inte belastar nämndens 

budget för 2019. 
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Investeringar 

Socialnämnden har 2018 haft en investeringsbudget om 1,0 mnkr. Där redovisas 

ett överskott om 0,4 mnkr. I budget för 2019 finns 0,5 mnkr vilket bedöms täcka 

årets behov. 

 

Fredrik Mattsson 

Tf Förvaltningschef   
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2019-04-18 

 
Dnr  

SKN/2019-000076 

  

 

  

Framställan om ombudgetering från 2018 

Beslut 

Skolnämndens ordförande föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att  2018 års underskott på 0,5 mnkr inte förs över till 2019 

Sammanfattning 

Skolnämndens ordförande begär att inte behöva ombudgetera 2018 års 

underskott på 0,5 mnkr till 2019. 

Beskrivning av ärendet 

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige om en sänkt 

skattemedelsram med 8,0 mnkr för skolnämnden. Att sänka skattemedlen 

med ytterligare 0,5 mnkr, utifrån de tidigare gjorda besparingsåtgärderna 

2019, skulle påverka verksamheten negativt.  

 

 

 

   

 

 

Monica Fällström 

Skolnämndens ordförande 
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Plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset, torsdagen den 14 februari 2019 kl 08:00-14:00 
Ajournering 09:30-09:50, 11:25-13:30 

Beslutande Ledamöter 

Sverker Ågren (KD), Ordförande 
Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Wallgren (M), 2:e vice ordförande 
Glenn Sehlin (SD) 
Bill Lindgren (M) 
Krzysztof Lukazevicz (S) 
Martin Neldén (V) 
Laurent Serurre (MP) 
Dunia Ali (C) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Olof Burlin (V) 
Kersti Kicki Östensson (MP) 
Richard Viklund (M) 
Olov Asplund (L) 
Lena Fassali (C) 
Mai Nahas (KD) 

 
kl. 08:00-11:45 
 
 
 
kl. 13:30-14:00 
 

Övriga närvarande Petra Norberg, förvaltningschef 
Lise-Lott Mineur, sekreterare 
Anna Bostedt, kanslichef 
Marcus Selin, vuxenutbildningschef 
Issam Sassi, arbetsmarknadschef 
Henric Landestorp, controller 
Mats Gradin, Jusek 
Ulf Sandström, Lärarnas riksförbund 
Joakim Hagström, IT-konsult 
 

 
 
kl. 08:00-14:00 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-11:05 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-11:25 
kl. 08:00-08:10 
 

Justerare  

Justeringens plats och tid Nämndsrummet, Johannesbergshuset,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 13-24 

 Lise-Lott Mineur  

 Ordförande 

  

 Sverker Ågren  

 Justerare 

  

 Bengt Wallgren   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Arbetslivsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-19 Datum då anslaget tas ned 2019-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Arbetslivsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Lise-Lott Mineur  
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Ärendelista 

§ 13 Dnr 2 
Val av ledamot att justera protokoll ..................................................................... 3 

§ 14 Dnr 5 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 4 

§ 15 Dnr 386 
Föregående protokoll .......................................................................................... 5 

§ 16 Dnr 3 
Informationsärenden ........................................................................................... 6 

§ 17 Dnr 2019-000010 1.2.4.0 
Reviderad investeringsram 2019 ......................................................................... 7 

§ 18 Dnr 2018-000108 012 
Verksamhetsplan med intern kontrollplan ............................................................ 9 

§ 19 Dnr 2019-000015 142 
Arbetsmarknadsinsatser 2019 ........................................................................... 12 

§ 20 Dnr 2019-000011 643 
Utbildningar Yrkeshögskolan ............................................................................. 14 

§ 21 Dnr 2019-000012 615 
Ansökning av utbildning Yrkeshögskolan .......................................................... 16 

§ 22 Dnr 2018-000045 133 
Samhällsorientering för nyanlända .................................................................... 19 

§ 23 Dnr 6 
Delegationsbeslut ............................................................................................. 21 

§ 24 Dnr 7 
Rapporter med flera informationer..................................................................... 22 
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§ 13 Dnr 2  

Val av ledamot att justera protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att utse Bengt Wallgren till justerare, samt 

att protokollet justeras tisdagen den 19 februari kl. 11:00.                                        

______  
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§ 14 Dnr 5  

Godkännande av dagordning 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att godkänna föreslagen dagordning.                                         

______  
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§ 15 Dnr 386  

Föregående protokoll 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga förgående protokoll till handlingarna.    

Beslutsunderlag 

Protokoll arbetslivsnämnden 201-01-17.      

______  
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§ 16 Dnr 3  

Informationsärenden 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga informationsärendena till handlingarna.       

Beslutsunderlag 
Joakim Hagström, IT-konsult informerade om ipad och mejl till 
förtroendevalda. 

Marcus Selin informerade om samhällsorienteringen och yrkeshögskolan.      

______  
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§ 17 Dnr 2019-000010 1.2.4.0 

Reviderad investeringsram 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att föreslå kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige att få överföra 2018 
års överskott i investeringsmedel om 1,0 mnkr till arbetslivsnämndens 
investeringsram för 2019.  

Bakgrund 
Arbetslivsnämndens bokslut för 2018 visar att nämnden inte har omsatt 
tilldelade investeringsmedel om 1,5 mnkr för 2018.  

0,5 mnkr har investerats i: 

Uppgradering av reglersystem i Härnösands energitekniska arena – 113 tkr 

Möbler och pedagogisk miljö i Johannesbergshuset – 328 tkr 

 

I planen för investeringar under 2018 ingick möblering och IT-utrustning till 
Lärcentrum. Inköp av möbler kunde inte ske då upphandlingsprocess 
inleddes nationellt, då tilldelat uppdrag blev överklagat. Under processen då 
överklagandet hanterades kunde inte möbler upphandlas. I slutet av 
november tilldelades uppdraget och inköp kunde därefter genomföras. 

Förvaltningen har beställt möbler, men investeringarna för dessa genomförs i 
början av 2019, då möblerna levereras. Summa inköp möbler för 
iordningsställande av Lärcentrum: 0,5 mnkr. 

Investeringar i pedagogisk miljö i Resursgruppens bageri krävs för att 
möjliggöra att deltagare i arbetsmarknadsinsats ska få möjlighet att validera 
arbetsmoment och kunskap till gymnasiepoäng i kurs. Bageriets nuvarande 
lokaler tillåter inte fler än tre personer att arbeta i lokalen, varför ett 
iordningsställande av större lokal krävs. Ombyggnationerna har dragit ut på 
tiden, och beräknas stå klara första halvåret 2019. Summa beräknade 
kostnader för iordningsställande av pedagogisk lokal: 0,5 mnkr. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv gynnas en långsiktig och planerad 
investeringsplan, där nyetablering av Lärcentrum är planerad för 2019.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelser 2019-01-29, ARN 2019-000010.                    

______  
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§ 18 Dnr 2018-000108 012 

Verksamhetsplan med intern kontrollplan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att fastställa reviderad verksamhetsplan och budget 2019 för 
arbetslivsnämnden, samt 

att skicka reviderad verksamhetsplan 2019 för arbetslivsnämnden vidare till 
kommunstyrelsen för kännedom.  

Bakgrund 
Verksamhetsplanen 2019 är en sammanfattning av verksamheten utifrån 
politiska mål i form av budgetprioriteringar och strategisk planering. 

Vid ingången av en ny mandatperiod ska arbetslivsnämnden fatta ett nytt 
beslut om verksamhetsplan och budget för innevarande år. 

Förslaget till verksamhetsplan 2019 bygger på beslutade mål och 
resultatuppdrag och beslut om fördelade medel i budget 2019.  En revidering 
av tilldelad skattemedelsram har genomförts efter beslut i 
kommunfullmäktige, vilket ger arbetslivsnämnden 57,5 mnkr för 2019. 
Utöver en minskning av skattemedelsram om 2,0 mnkr fattade även 
fullmäktige beslut om att arbetslivsnämnden har ett resultatöverskott 2019 
om 2,0 mnkr. 

För att uppnå ett resultatöverskott om 2,0 mnkr vidtar nämnden följande 
åtgärder: 

Vakantsättning av enhetschefstjänst inom Integration och Mottagning – 0,7 
mnkr. 

Försiktighetsprincip i kompetensinsatser, resor och inköp – 0,3 mnkr. 

Personalkostnadsminskning vikarier – 0,1 mnkr. 

Minskad finansiering för sommarjobb 2019 från 1,6 mnkr till 1,3 mnkr, 
vilket motsvarar – 0,3 mnkr. 

Projekt ”Riktade insatser för nyanländas lärande” ger statsbidrag 
motsvarande 50 % av en heltid inom övergripande ledning + 0,4 mnkr. 

Ökning av externa intäkter inom HETA motsvarande + 0,3 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges beslut innebär en minskad finansiering för nämnden 
om 4.0 mnkr. Detta medför konsekvenser för finansierade åtgärder, enligt 
årsplanen följande:  

Ökat antal i beredskapsanställning beräknas uppnås i budget för 2019, men 
har räknats ned med 27 årsarbetare, efter nya förutsättningar kring 
extratjänster. Budgeten har tagit hänsyn till 93 årsarbetare, vilket är en 
ökning mot 2018 års budget med 14 årsarbetare.  

Utökad sfi kan inte uppnås då personalkostnadsminskningar inte medger 
utökning av yrkesinriktningar inom sfi.  

Antalet anställda i AB-anställning (alla anställningar utom 
beredskapsanställda) minskar i förvaltningens förslag med 18 årsanställda 
från 94,6 årsanställda men ökar när anställda i beredskapsprogram räknas in 
till totalt 204 årsarbetare. Antalet i beredskapsanaställning ökar med 14 
årsarbetare från 79 årsarbetare 2018 till 93 årsarbetare 2019. Uppräkningen 
baseras på det faktiska utfallet av antalet i beredskapsanställning 2018.  

Den minskade volymen av AB-anställda är en konsekvens av upphandlad 
sfi, anpassning av personalstyrka inom såväl samhällsorientering, 
vuxenutbildning, administration, flytt av kommunikatör till 
kommunstyrelseförvaltningen samt inom integrationsverksamhet utifrån 
minskat behov och ändrade ekonomiska förutsättningar.  

Minskad finansiering av sommarjobb för 2019 om 0,3 mnkr motsvarar en 
minskning om 41 platser.  

Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 
nå finansiering för under verksamhetsåret 2019 uppgår till 122,5 mnkr. 
Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 
bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 67,0 mnkr, 
motsvarande 54 % av all finansiering. Lönestöden har räknats upp med 12 
mnkr från 2018 års nivå. Schablonersättning har minskats med 9,0 mnkr från 
2018 års nivå.  46 % av verksamheterna är skattemedelsfinansierad 2019. 

Då 54 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 
intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 
påverkar intäkterna och bidragen. I bokslutet 2018 ligger den externa och 
interna intäktsnivån på 57 %, trots minskade intäkter från Migrationsverket. 

Internkontrollplan 2019  

En god internkontroll är en förutsättning för att bedriva en effektiv och säker 
verksamhet som berör alla medarbetare. planering, utförande och 
uppföljning av internkontroll ingår som en del av förvaltningens ordinarie 
verksamhetsstyrning. Fokusområden för internkontroll 2019: 

Uppföljning av upphandlade tjänster 
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Återsökning av statliga medel 

Interkontrollen ska genomlysa ansvar och rutiner kring de båda 
fokusområdena. 

 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv ger budgetförslagets uppräkning av antal i 
beredskapsanställda möjlighet till effekter såsom minskat behov av 
ekonomiskt bistånd, höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på 
välfärden i form av hälso – och sjukvårdande insatser. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 
Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 
såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 
statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som 
helhet. Besparingar påverkar inte lagstyrd verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-31, ARN 2018-000108. 
Protokollsutdrag 2018-12-17 § 139 

______  
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§ 19 Dnr 2019-000015 142 

Arbetsmarknadsinsatser 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att äska 2 400 tkr från kommunstyrelsen för arbetsmarknadsinsatser 2019.  

Bakgrund 
Arbetslivsförvaltningen har i dagsläget drygt 50 extratjänster med placering 
inom kommunens verksamheter. Från och med den 1 januari 2019 har 
Arbetsförmedlingen infört stopp på anvisningar till extratjänster. Personer 
som har en extratjänst som löper ut under 2019 får slutföra sin anställning, 
däremot fattar Arbetsförmedlingen inga nya beslut. Extratjänst berättigar inte 
till A-kassa vilket innebär att den som inte får ett arbete när anställningen 
avslutas kommer att vara i behov av försörjningsstöd.  

 

Ett genomsnittligt försörjningsstöd för en ensamstående person är i dag 
ungefär 7 500 kr/mån för en person över 25 år. 

I en ekonomisk kostnadsberäkning av att anställa 50 personer i nystartsjobb i 
sex månader istället för försörjningsstöd, visar insatsen att kostnaden första 
året blir 0,6 mnkr mindre i arbetsinsatsen för kommunen. 

Andra året ger arbetsmarknadsinsatsen en kostnadsminskning för kommunen 
om 3,3 mnkr.  

 

Förvaltningen föreslår att personer som avslutar en extratjänst under 2019 
och som inte går vidare till en reguljär anställning ska erbjudas nystartsjobb 
under minst 6 månader. Det gör att personen kan gå vidare i sin utveckling 
att nå egen försörjning istället för att passivt uppbära bidrag. Nystartsjobb 
berättigar till A-kassa efter avslutade anställning.  

 

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att äska 2 400 tkr från 
kommunstyrelsen som delfinansiering av nystartsjobb under 6 månader för 
personer som avslutar en extratjänst under 2019.  
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Socialt perspektiv 

De allra största vinsterna med en anställning är de humanitära för personer 
och deras familjer. Att ha ett arbete, tillhöra ett socialt sammanhang och ha 
möjlighet att försörja sig själv och sin familj är viktiga delar för att må bra. 
Föräldrar som arbetar är goda förebilder till sina barn. En anställning och 
referenser gör också personen attraktivare för arbetsgivare. Att leva på små 
ekonomiska marginaler och med en ovisshet påverkar många arbetssökande 
negativt och kan leda till psykisk ohälsa. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunen får minskade kostnader för personer som i stället för ekonomiskt 
bistånd får en subventionerad anställning under en begränsad tid. 
Arbetsplatserna inom kommunens verksamheter får genom anställningarna 
tillgång till extra resurser. Kommunens skattemedelsunderlag ökar då 
personer i anställning betalar kommunalskatt.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07, ARN 2019-000015.   

______  
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§ 20 Dnr 2019-000011 643 

Utbildningar Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att erbjuda de av Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade utbildningarna 
2019  

att uppdra till förvaltningen att utse ledningsgrupp för respektive utbildning 
med ansvar enligt förordning (2009:130) om yrkeshögskolan.  

Bakgrund 
Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade den 29 januari vilka 
ansökningar som beviljats ingå i yrkeshögskolan 2019. 

Av totalt 1105 inkomna ansökningar har myndigheten beviljat 496. Det 
innebär en beviljandegrad på 45 % vilket är den högsta någonsin. 

Härnösands kommun har beviljats fyra utbildningar: 

• Ingenjör VVS och energi med 3D CAD, BIM och 
solenergikompetens. 450p. 2,25 år.  
2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. 
Driftsbidrag 75 800 per årsstudieplats 
Utbildningsform, halvdistans. 

• Certifierad kyl- och värmepumpstekniker inriktning 
energieffektivisering. 300p. 1.5 år.  
2 utbildningsomgångar, 20 platser per omgång. 
Driftsbidrag 81 000 per årsstudieplats 
Utbildningsform, halvdistans 

• Montageledare Solel. 100p. 0.5 år.  
2 utbildningsomgångar, 25 platser per omgång. 
Driftsbidrag 70 200 per årsstudieplats 
Utbildningsform, halvdistans 

• Underhållstekniker inom processindustrin. 
Krav på komplettering innan slutgiltigt beslut. 
Utbildningsform, närstudier. 

Socialt perspektiv 
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Av 12700 examinerade 2016 hade 93 % jobb året efter examen. 68 % av 
dessa har ett jobb som överensstämmer helt eller till största delen med 
utbildningen. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utgångpunkten är att utbildningarna kan finansieras till helhet med 
statsbidrag under förutsättning att utbildningarna får tillräckligt med 
sökande. Enligt tidigare fastställda rutiner återkommer förvaltningen i maj 
och juni för beslut om utbildningarna skall starta.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-13, ARN 2019-000011.  

______  
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§ 21 Dnr 2019-000012 615 

Ansökning av utbildning Yrkeshögskolan 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att hos Myndigheten för yrkeshögskolan ansöka om statsbidrag för att 
bedriva utbildning inom följande områden: 

• Livsmedelsindustri och kretsloppsodling 

• Specialistundersköterska 

• Fastighetsingenjör 

• Vindkraft 

• Automationstekniker 

• Drifttekniker 

• Turistnäringen                                                             

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Olov 
Asplund (L). 

Yrkanden 
Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) yrkar på att 
arbetslivsnämnden ansöker om utbildningen Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö på 
Yrkeshögskolan. 
Ordförande yrkar avslag på tilläggs förslaget. Ordföranden hänvisar till 
Kommunstyrelsen beslut att utreda start av sjöfartsutbildning, under 
kommundirektörens ledning.        

Propositionsordning 
Arbetslivsnämnden ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag, samt ett tilläggs yrkande om ytterligare en ansökan 
om utbildning yrkeshögskolan. 
 
Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla Förvaltningens 
förslag angående sju utbildningar. Därefter behandla tilläggsyrkandet från 
Glenn Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M), att dessutom 
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söka en åttonde utbildning, Fartygsbefäl i skärgårdsmiljö. Till detta yrkade 
ordförande avslag.  
 
Prepositionsordningen godkänns. 
 
Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag om utbildningar inom sju områden och finner att 
nämnden beslutar enligt förslaget.  
 
Ordförande ställer därefter tilläggsyrkandet från Glenn Sehlin (SD), Bengt 
Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) om en åttonde utbildning mot avslag. 
Ordförande frågar om nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet och därefter 
om det ska bifallas.  
Ordförande finner att nämnden beslutar avslå tilläggsyrkandet.   
 
Votering begärs och verkställs.        

Votering och utfall 
Ordförande föreslår följande propositionsordning: Den som vill avslå 
tilläggsyrkandet röstar ja, den som vill bifalla tilläggsyrkandet från Glenn 
Sehlin (SD), Bengt Wallgren (M) och Bill Lindgren (M) röstar nej. Vinner 
ja, görs inget tillägg i ansökan ang. YH utbildning. Vinner nej, lägger 
nämnden till Fartygsbefälsutbildning i ansökan Propositionsordningen 
godkänns.  
Votering sker med upprop.  
 
Votering enligt tabell 
Ledamot 
 

Parti Ja Nej 

Sverker Ågren  KD X  
Nina Skyttberg S X  
Bengt Wallgren M  X 
Josef Lukaszewicz S X  
Martin Neldén V X  
Laurent Serrure MP X  
Dunia Ali C X  
Bill Lindgren M  X 
Glenn Sehlin SD  X 
 
Med rösterna 6 jaröster och 3 nejröster, beslutar nämnden att utan tillägg 
ansöka om statsbidrag för att bedriva utbildningar inom sju områden enligt 
förvaltningens förslag. 
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Bakgrund 
Ansökan om att få bedriva yrkeshögskoleutbildning öppnar 9 april. Ansökan 
ska lämnas in senast 18 juni. 

Vuxenutbildningen har inför ansökningsomgången 2019 arbetat med att 
bredda utbudet som tidigare dominerats av utbildningar inom energi och 
tekniska arbeten. 

Socialt perspektiv 

Utbildningar inom yrkeshögskolan syftar till att tillgodose arbetslivets behov 
av efterfrågan och kompetens. Statistik från tidigare utbildningsomgångar 
visar att över 90 % har arbete året efter examen. 

Ekologiskt perspektiv 

Med utbildningar inom såväl kretsloppsodling som förnybar energi vill 
förvaltningen bidra till ett hållbart samhälle. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.         

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-11, ARN 2019-000012.   

______  
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§ 22 Dnr 2018-000045 133 

Samhällsorientering för nyanlända 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att förvaltningen återkommer till nämnden med underlag inför 
tilldelningsbeslut enligt tidsplan,  

att lägga promemorian till handlingarna, samt 

att uppdra till förvaltningen att vid nästa sammanträde informera om 
upphandlingsdokumentet.                   

Bakgrund 
Arbetslivsnämnden beslutade i november 2018 att uppdra till förvaltningen 
att påbörja en upphandlingsprocess av samhällsorientering för nyanlända, att 
återkomma med förfrågningsunderlag senast i februari 2019 samt att 
beskriva hur samhällsorienteringen kan fortsätta bedrivas i egen regi. 

Ansvarig för samhällsorientering har tillsammans med medarbetarna tagit 
fram förslag till hur samhällsorientering kan bedrivas i egen regi. De flesta 
förslagen även om de är positiva ur verksamhetssynpunkt saknar 
finansiering.  

Arbetet med förfrågningsunderlaget pågår fortfarande. Enligt tidplanen för 
upphandlingen bör förfrågningsunderlag vara klar i mars/april och 
tilldelningsbeslut fattas i juni. 

Tidplan: 

 Framtagning av förfrågningsunderlag  2018-12 – 2019-03 

 Annonsering av underlag 2019-04-11 

 Sista dag för frågor 2019-04-30 

 Sista anbudsdag 2019-05-07 

 Öppning av anbud  2019-05-08 

 Utvärderingsprotokoll med beslutsförslag 2019-06-05 

 Tilldelningsbeslut, senast 2019-06-07 

 Underskrivet ramavtal 2019-06-20 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förvaltningens samlade bedömning är att samhällsorientering med 
ekonomisk och praktisk fördel kan upphandlas. Ur ett ekonomiskt perspektiv 
är det för nämnden och för kommunen som helhet, av stor vikt att leva upp 
till kommunens mål om välskött och god ekonomi.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Marcus Selin, vuxenutbildningschef. 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30, ARN 2018-000045. 
Protokollsutdrag § 96 ARN 2018–000045 

______  
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§ 23 Dnr 6  

Delegationsbeslut 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga återrapportering av delegationsbesluten till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Sverker Ågren, ordförande om deltagande i SKL 
Arbetsmarknadsdagar- och näringslivsdagar och fastställande av 
Verksamhetsberättelse för 2018. 

Delegationslistor januari 2019.      

______  
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§ 24 Dnr 7  

Rapporter med flera informationer 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 

att lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
A/Ordförandes rapporter 

Utbildningsdag den 20 februari och 1 mars för nämndens ledamöter. 

 

 

B/Förvaltningschefens rapporter 

______  
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1 SYFTE
Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller for den
ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala
ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar
anvisningar till detta ekonomistymingsreglemente.

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel

• Budget och mål

• Ägardirektiv

• Redovisning

• Intemkontroll

• Uppföljning och utvärdering

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en
effektiv användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta
for medborgarna. En aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är
en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas.

2 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER

2. 1 Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder
genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och
budget för var och en av nämnderna.

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv.

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan
nämnder.

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv.
Det ska ske genom ett fyramånadersbokslut och ett delårsbokslut samt ett
årsbokslut.

2. 2 Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela
kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala
bolagen.

Kommunstyrelsen ska begära in den verksamhets- och ekonomiuppföljning
som den finner nödvändig for att ha kontroll över utvecklingen. Om
beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska
kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och förslå åtgärder för att
komma tillrätta med obalansen.
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Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att
principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla
verksamhetsområden.

2. 3 Nämndernas ansvar

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av
kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande
lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet
bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen.
Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens
omfattning.
Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta
åtgärder vid befarat underskott.
Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en
handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas
effekt i tid och pengar och redovisas for kommunstyrelsen.

När en nämnd uppvisar negativt utfall mot budget innebär det att
kommundirektören, ekonomichefen och personalchefen under en period får
närvaro- och yttranderätt i nämnden utan behov av särskilda beslut.

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budget är
otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta
åtgärder for att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I
andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att
ändra mål och inriktning for verksamheten. Varje utökning av budget skall
vara finansierad.

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen
fastställd plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att
inhämta ytterligare information om verksamhet och ekonomisk ställning.

3 BUDGET OCH MÅL

3. 1 Budgetprocess

Kommunallagen 8 kap §§4-12 reglerar budgetprocessen och budgetens
innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun följande:

• Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv med budgetramar
och anvisningar om målarbetet till nämnderna. Det sker i januari
året innan aktuellt budgetår.

• Kommunstyrelsen inbjuder representanter for samtliga partier i
fullmäktige till en budgetkonferens där förutsättningarna for
budgetarbetet presenteras och diskuteras.

• Kommunfullmäktige ska senast juni månad fastställa budget och mål för
nästkommande år.

• Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år,
varav budgetåret är första året.

V^cg



Härnösands kommun
Sida

5(8)

De förslag till budget och mål som föreläggs kommunfullmäktige ska vara
beredda av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige kan om så är påkallat besluta om revidering av gällande
budget.

3.2 Budgeterad resultatnivå

Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 %
av skatteintäkter och statsbidrag. Endast i undantagsfall ska den beräknade
resultatnivån underskrida l % av skatteintäkter och statsbidrag.

3.3 Nämndernas verksamhetsplan och budget
Nämnderna ska senast i november for kännedom delge kommunfullmäktige
en verksamhetsplan innehållande budget baserad på av kommunfullmäktige
fastställda budgetramar, mål och resultatuppdrag. De mål med tillhörande
indikatorer som nämnderna själva antar för sina verksamheter ska vara
kopplade till de överordnade och kommungemensamma.

För tidsbegränsad verksamhet som löper över mer än ett kalendetår utfärdar
kommunstyrelsen anvisningar om hur beviljad budget innevarande år skall
hanteras inför årsskiften.

3.4 Anslagsbindningsnivå

3.4. 1 Driftbudget

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel for att bedriva
verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas
sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen.
Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan
flytta skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. Anser
nämnden att förändringen mellan verksamheten är av betydande omfattning
kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa denna förändring särskilt.
Överföring av skattemedel mellan verksamheter som påverkar de av
kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av
kommunfullmäktige.

3. 4. 2 Investeringsbudget

Anslagsbindningsnivån for investeringar ska vara per verksamhetsområde.
Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika
verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen.

För investeringsprojekt överstigande l miljon kronor ska kommunens
prqjektmodell tillämpas.

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos
kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade
skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen.

3.5 Över- och underskottshantering
Även om anslagna medel tilldelas per kalenderår ska varje nämnds
ekonomiska hantering präglas av långsiktigt tänkande. Ett årsskifte utgör i
reell mening ingen gräns mellan skilda attityder till den ekonomiska
förvaltningen.
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För pågående drifts- och investeringsprojekt gäller att om en förvaltning
sammantaget redovisar ett positivt resultat, kan redan beviljade budgetmedel
bokas upp på balansräkningen och överföras till kommande verksamhetsår.

Även om varje nämnd själv ansvarar för sina medel så länge de håller sig
inom sin angivna budgetram så ska ett solidariskt förhållningssätt och en
helhetssyn på kommunens ekonomi vara självklar. Detta innebär att
ingenstans i kommunens organisation ska den tanken tillämpas att medel
som finns kvar på ett konto under årets senare del ska användas upp - för att
inte brinna inne!

För att förtydliga varje nämnds långsiktiga ansvar och solidariska inställning
tillämpas följande över- och underskottshantering:

l. En nämnd som redovisar överskott i årsbokslutet tilldelas för

kommande budgetår extra medel.

2. En nämnd som redovisar underskott i årsbokslutet får kommande års

budget reducerad.

3. Storleken av beloppen i regleringen av över- och underskott påverkas
främst av följande faktorer;

• graden av måluppfyllelse

• över- och underskottets storlek

• faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet

• kommunens samlade ekonomiska fömtsättningar

För avvikelser vad gäller investeringsmedel gäller samma tillämpning som för
driftsmedel.

Beslut om över- och underskottshantering tas av kommunfullmäktige. Det sker
normalt vid februarisammanträdet, dock senast i kommunfullmäktiges
marssammanträde.

3. 6 Mål- och resultatstyrning

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att
kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner
över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning.
Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med
tillhörande styrtal för respektive nämnd. Dessa anger nämndernas viktigaste
prioriteringar för året. Målarbetet följs upp och analyseras kontinuerligt och
avrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning.
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4 REDOVISNING

4. 1 Syfte med redovisningen

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska:

• ge en rättvisande bild av kommunkoncemens ekonomi

• spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag
för väl grundade beslut

• tillgodose externa och interna intressenters behov av information om
kommunens och dess olika verksamheters resultat och ställning

4. 2 Externredovisning

Extemredovisningen i Härnösands kommun utgår från

• gällande lagstiftning

• god redovisningssed

* vedertagna redovisningsprinciper

När det gäller pensionsskuldshantering använder Härnösands kommun full
konsolidering, vilket innebär att den totala pensionsskulden redovisas i
balansräkningen.

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar
det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas,
uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och
rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen eller
kommunstyrelseforvaltningen ska utfärda regler och fortydliganden
gällande regler inom extemredovisningen i Härnösands kommun.

4. 3 Internredovisning

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som
kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med
andra data från verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på
olika nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt
att uppbyggnaden av intemredovisningen görs så att behovet av ekonomisk
information på olika nivåer i kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret
för intemredovisningen åvilar respektive nämnd i samspel med
kommunstyrelsen.

4.4 Redovisningsmodell

Kommunstyrelsen ansvarar for att den övergripande redovisningen
samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande
redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket
samtliga nämnder ingår. För att underlätta den sammanställda redovisningen
kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, men med
annan redovisningsmodell.
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5 INTERNKONTROLL

Intemkontroll är ett verktyg for att säkerställa att kommunen når sina mål och för att
hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En viktig del är att
säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar och regler följs.
Intemkontrollarbetet är processtyrt, vilket innebär att se till helheten istället for
enskilda moment. Intemkontroll omfattar både ekonomiska risker och

verksamhetsrisker. Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente for
intemkontroll och till detta finns även tillämpningsanvisningar.

6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

6. 1 Uppföljningar

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta ett
fyramånadersbokslut forjanuari-april och ett delårsbokslut forjanuari-
augusti. Fyramånadersbokslutet ska redovisa ackumulerat ekonomiskt
resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat. Delårsrapporten ska
redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat samt prognosticerat
ekonomiskt resultat for helåret. Delårsbokslutet ska också innehålla

uppföljning av nämndernas verksamhetsmål samt ett koncembokslut.

Nämndernas uppföljning sammanställs och analyseras av
kommunstyrelsen. Sammanställningen tillskrivs kommunfullmäktige om
inte verksamhetsmålen eller de ekonomiska målen uppfyllts.
Kommunstyrelsen sammanställer fyramånadersbokslut och delårsbokslut
vilka tillställs kommunfullmäktige for kännedom i juni- respektive
oktobersammanträdet.

Fyramånadersbokslut och delårsbokslut för kommunens belagda bolag
överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

6. 2 Årsredovisning

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige
och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens
ställning samt måluppfyllelse for det gångna året inklusive ett
koncembokslut.

6. 3 Redovisning av verksamhetsplanens utfall

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen
senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Denna
redovisning ska följa den av ekonomiavdelningen upprättade tidplanen för
årsbokslut. I redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna
verksamhetsplanen har genomförts och på vilket sätt den har hjälpt till att
förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål.
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Svar på interpellation från Lennart Bergström (SD): om att verka för ökad demokrati i Härnösand 

 

Fråga: Tänker Kommunalrådet under innevarande mandatperiod agera för att förhindra en 
avdemokratiserande oppositionsrådstillsättning i Härnösand efter valet 2022? 

 

Svar: Det är kommunens högsta organ, Kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare till 
styrelser och nämnder. Detsamma gäller posten som oppositionsråd.  

När fler personer är nominerade till ett uppdrag än det ska väljas så skall det avgöras med sluten 
omröstning. Vid ett sådant tillfälle äger varje person i fullmäktige en röst. Det brukliga är att den 
person som samlar flest röster också är den som blir vald.  

Skulle man vilja frånta fullmäktige, eller delar av fullmäktige, rätten att rösta i personval så fordrar 
det en lagändring. I Sverige är det Riksdagen som är den lagstiftande församlingen.  

Det är fullmäktige som också beslutar om vi ska ha ett oppositionsråd i Härnösands kommun eller 
inte. Det brukliga är att fullmäktige tillsätter en beredning som får som uppdrag att se över den 
politiska organisationen inför kommande mandatperiod. Jag vill och ska inte föregripa detta arbete.  

 

 

Härnösand den 24 april 2019 

 

Andreas Sjölander (S)   

Kommunstyrelsens ordförande 
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§ 60 Dnr 2018-000122 820 

Medborgarförslag - Gynna spontanidrottande 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat   

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-05-15. 

Förslagsställarens tanke är att kommunen ska gynna spontanidrottande och 

göra i ordning alla spontanidrottsplatser i staden så att ungdomar och vuxna 

som inte tränar i idrottsföreningar har någonstans att spela på kvällar och 

helger. Enligt förslagsställaren är det många som vill spela basket, fotboll 

eller andra idrotter av mer spontan karaktär än genom att vara medlem i en 

förening. Det finns många skolgårdar med basketplaner men enligt 

förslagsställaren är de flesta i dåligt skick, därför finns det ett stort behov av 

upprustning.  

Beslutsunderlag 

Under senaste året har flera satsningar gjorts för att skapa bättre möjligheter 

för att utveckla det spontana idrottandet. En ny allaktivitetsyta har byggts på 

Mellanholmen med konstgräs som erbjuder olika typer av bollspel och som 

dessutom utrustad med en basketkorg. Vintertid spolas även ytan för 

skridskoåkning.                                                                                                       

Hösten 2018 byggdes nya bmxbanor på Murberget och vid Älandsbro skola. 

Andra åtgärder som genomförts under senare år är en ny basketkorg vid 

Skördevägen, balansbana på Vårdkasen, plan för beachhandboll på 

Smitingen. Dessutom finns ytterligare medel avsatta i vår investeringsbudget 

för kommande år för fler åtgärder för att gynna det spontana idrottandet,   

Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef.  

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25.   

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Samhällsförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Brunnhusgatan 4 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 
Ulf Andersson, 0611-348822 
christina.norberg@harnosand.se 
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Datum 

2019-03-25 

 
Dnr  

SAM/2018-000122 

  

 

 Samhällsnämnden 

Medborgarförslag - Gynna spontanidrottande 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att anse medborgarförslaget besvarat   

 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-05-15 från 

Oskar Norrgran. Han föreslår att kommunen ska gynna spontanidrottande 

och göra i ordning alla spontanidrottsplatser i staden så att ungdomar och 

vuxna som inte tränar i idrottsföreningar har någonstans att spela på kvällar 

och helger. Enligt förslagsställaren är det många som vill spela basket, 

fotboll eller andra idrotter av mer spontan karaktär än genom att vara med-

lem i en förening. Det finns många skolgårdar med basketplaner men enligt 

förslagsställaren är de flesta i dåligt skick, därför finns det ett stort behov av 

upprustning.   

Beslutsunderlag 

Under senaste året har flera satsningar gjorts för att skapa bättre möjligheter 

för att utveckla det spontana idrottandet. En ny allaktivitetsyta har byggts på 

Mellanholmen med konstgräs som erbjuder olika typer av bollspel och som 

dessutom utrustad med en basketkorg. Vintertid spolas även ytan för 

skridskoåkning.                                                                                                       

Hösten 2018 byggdes nya bmx-banor på Murberget och vid Älandsbro 

skola. Andra åtgärder som genomförts under senare år är en ny basketkorg 

vid Skördevägen, balansbana på Vårdkasen, plan för beachhandboll på 

Smitingen. Dessutom finns ytterligare medel avsatta i vår 

investeringsbudget för kommande år för fler åtgärder för att gynna det 

spontana idrottandet  

Thomas Jensen 

Förvaltningschef 

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 
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E-postformulär

Namn

Oskar Norrgrann

Adress

Postnummer

Ort

Härnösand

Telefon

E-postadress

Datum

2018-05-15

Rubrik på medborgarförslaget

Gynna spontanidrottande

Här skriver du ditt förslag

Gör i ordning alla spontanidrottsplatsen i stan så att ungdomar samt unga vuxna som inte tränar i
idrottsföreningar har någonstans att spela på kvällar o helger.

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).
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Många vill spela fotboll/basket och andra idrotter utan att vara knutna till en idrottsförening. På många
skolgårdar finns basketplaner som används av ungdomar på kvällar/helger. Tyvärr är de flesta i mycket dåligt
skick. Basketplanen som är den bästa på härnön finns på landgrensskolan. Tyvärr står containrar fortfarande
uppställda mitt på planen trots att renoveringen av skolan blev klar i vintras. Övriga skolors korgar är låga och
är inte roliga för äldre ungdomar att spela på. När det gäller fotbollsplaner så användes grusplanen på
högslätten och den vid Landgren som snötippar så där blev det torrt och spelbart först långt senare än om
kommunen skottat bort snön när det blev lindare väder. Nu används fotbolls planen vid Landgren nästan varje
kväll av nyanlända och nysvenskar. Rusta gärna upp kring spontanplanerna.

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

Ja
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SAM/2018-000122 
 

 

Bilagor 

Medborgarförslag – Gynna spontanidrotten 
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2019-03-28 
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§ 61 Dnr 2018-000109 814 

Medborgarförslag - Fler grillplatser på Sälsten 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget     

 

Yrkanden 

Moderaterna yrkar att Samhällsnämnden bifaller medborgarförslaget. Vi 

Moderater har sett att många söker sig till Sälsten för att grilla och umgås, 

och glädjande nog har även många nysvenskar och asylsökande hittat till 

området. Vi har också noterat att det ofta då har blivit ont om plats vid de 

befintliga grillplatserna och det därför grillats på platser som inte varit 

avsedda för grillning. För att ge mer utrymme för att umgås under ordnade 

former på Sälsten, så föreslår vi Moderater att tre ytterligare grillplatser 

anläggs. Förvaltningens uppskattning är att en ny grillplats kostar ca 15000:- 

att anlägga. En samordning kring tre platser skulle minska kostnaden per 

styck, och då ser vi Moderater det som rimlig kostnad för att ge fler 

möjlighet att umgås på Sälsten. Dessutom minskar vi risken att man frestas 

att elda på klipporna och därmed orsaka irreparabel skada i naturen. 

 

Följande personer yrkade bifall till liggande förslag:  

Per-Eric Norberg (C), Magnus Oskarsson (S), Anders Nordström (KD), 

Rune Danielsson (S).  

 

Propositionsordning 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt moderaternas yrkande.  

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som önskar bifall till 

liggande förslag röstar ja och den som önskar bifall till moderaternas 

yrkande röstar nej. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Votering enligt tabell 

Ledamot Parti  

Ja 

 

Nej 

Knapp Britta Thyr MP X  

Magnus Oskarsson S X  

Ann-Chatrine Genberg S X  

Linda Saltin S X  

Anders Bergqvist V X  

Anders Nordström KD X  

Lisa Dahlén MP X  

Per-Eric Norberg C X  

Christian Wasell M  X 

Jonas Tynér M  X 

Rune Danielsson S X  

      

Ordföranden finner att Samhällsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 

2018-05-02. Förslagställaren föreslår att kommunen ska bygga fler 

grillplatser på Sälsten, eftersom den som lämnat in medborgarförslaget anser 

att det både finns behov och plats för fler grillplatser på området.  

Samtidigt skulle det också enligt förslagsställaren kunna öka 

brandsäkerheten då många använder stranden för att grilla på.  

Beslutsunderlag 

Under senare år har området utvecklats runt Sälsten, med fokus både på 

badplatsen som själva friluftsområdet längre österut. Totalt på området inkl. 

badplatsen finns det idag 6 st. olika grillplatser. Två är belägna vid själva 

badplatsen, tre vid bodarna nedanför vändplanen och ytterligare en längst ut 

vid den s.k. Lövhällan. Med hänvisning till redan befintliga grillplatser på 

området, så anser Samhällsförvaltningen att det inte behöver anläggas 

ytterligare grillplatser på samma område. Eftersom vi har väldigt många 

grillplatser i övrigt i kommunen, så krävs det redan idag stora arbetsinsatser 

för att hela tiden underhålla dessa och se till att ved kontinuerligt fylls på. 

Finns det utrymme för att bygga fler så bör det hellre ske på nya väl utvalda 

områden som helt idag saknar möjlighet till grillning.  

Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef.  

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25.   

______  
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 Samhällsnämnden 

Medborgarförslag - Fler grillplatser på Sälsten 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att avslå medborgarförslaget     

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 

2018-05-02. Förslagställaren föreslår att kommunen ska bygga fler 

grillplatser på Sälsten, eftersom den som lämnat in medborgarförslaget 

anser att det både finns behov och plats för fler grillplatser på området.                                                                                           

Samtidigt skulle det också enligt förslagsställaren kunna öka 

brandsäkerheten då många använder stranden för att grilla på.   

Beslutsunderlag 

Under senare år har området utvecklats runt Sälsten, med fokus både på 

badplatsen som själva friluftsområdet längre österut. Totalt på området inkl. 

badplatsen finns det idag 6 st. olika grillplatser. 2 är belägna vid själva 

badplatsen, 3 vid bodarna nedanför vändplanen och ytterligare 1 längst ut 

vid den s.k. Lövhällan. Med hänvisning till redan befintliga grillplatser på 

området, så anser Samhällsförvaltningen att det inte behöver anläggas 

ytterligare grillplatser på samma område. Eftersom vi har väldigt många 

grillplatser i övrigt i kommunen, så krävs det redan idag stora arbetsinsatser 

för att hela tiden underhålla dessa och se till att ved kontinuerligt fylls på. 

Finns det utrymme för att bygga fler så bör det hellre ske på nya väl utvalda 

områden som helt idag saknar möjlighet till grillning.   

Thomas Jensen 

Förvaltningschef 

Ulf Andersson 

Trafik- och fritidschef 

 

Bilagor 

"[Skriv text här]"  
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 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till 

kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd.  

 

E-post Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner 1 

  

Granskningsrapport för år 2018 – Kommunbränsle i Ådalen AB 2 

 

Informationsbrev till dig som förtroendevald  3 

 

 

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2019-04-29 
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Till dig som förtroendevald 
 
Inspektörer från Arbetsmiljöverket kommer att besöka 20 regioner och 290 kommuner med start nu 
under våren.  
Syftet med besöken är att informera politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd om vilket ansvar de har 
som ytterst ansvariga som arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få kunskap och förståelse för 
hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och om hur arbetsmiljölagen fungerar.  
 
Vid kommande inspektioner inom kommuner och regioner kommer Arbetsmiljöverket även kontrollera 
hur politiker- och tjänstemannaledningen följer upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på 
avsett sätt ute i verksamheterna. 
 
Med vänlig hälsning 
Arbetsmiljöverket 
 

Behandling av personuppgifter. Arbetsmiljöverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter i myndighetens e-postkommunikation. Arbetsmiljöverket behandlar 

personuppgifter i inkommande och utgående e-post för att uppfylla myndighetens skyldighet att 

vara tillgänglig för kontakter med enskilda samt för att registrera och arkivera allmänna 

handlingar. Uppgifterna kan därutöver komma att behandlas för de olika ändamål som 

meddelandet ger upphov till. För ytterligare information om Arbetsmiljöverkets behandling och 

dina rättigheter som registrerad, vänligen gå till: www.av.se.  
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