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FINANSRAPPORT KS 
Per 2019-03-31 
Lån och likviditet 
Förfallo datum _______________________________ Förfallodag ________________ _!_, ________ _ 
Räntebindnin_gstid __________________________________________ 90 dag_ar ________________ _ 
Lån som förfaller inom ett år 140 000 tkr 
Andel som förfaller inom ett år 33% -------------------------------------------------- ------------------------------------------------;Genomsnittl~g ränta ________________________________ 0, 104% _________ ________________ _ 
Likviditet i kassan -45 850 tkr -------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Placerin_gar ---------------------------------- ___________________ 0 tkr ____________________ _ 
Summa likvida medel -45 850 tkr 

Omsättning och nyupplåning 

Beslutad nettoupplåning år__ 2019 ____________________ g_~-~~--------
Omsatt under år 2019 210 000 tkr 
Amortering under år ___________ 2019 ___________________ g_!_~~--------
Nyupplåning under år__________ 2019 ___________________ g __ ~~~--------
Total uoolåninQ 210 000 tkr 

Räntenetto Ej periodiserad 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 
Räntenetto 

Placeringar 
Placerade medel 
Genomsnittli ränta 

Bilagor: 
Diagram kassarapport 
Placeringar 
Låneportfölj 
Utlåning 
Utgående saldo koncernkonto 
Delegationsbeslut 

2019 
2019 
2019 

-89 tkr 
-31 tkr ----------------------------------

-120 tkr 

3 688 tkr 
1,54% 

Malin Rydmark 
Ekonomistrateg 

Sida 1 

Kopia för kännedom: 
Andreas Sjölander 
Ingrid Nilsson 
Christina Lindberg 
Ingemar Wiklander 
Sofia Pettersson 
Lena Einarsson 
Lena Andersson 
Åsa Rönnlund 
Malin Rydmark 
Elin Nydahl 
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Placeri ngsform Beslutsdatum 

2019-04-09 

Placeringar 

Förfallodatum Ränta 

Sida 3 

Räntebindningstid Belopp kkr 

0 
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Långivare 

Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 
Kommuninvest 

Lånenr 

104009 
99487 
99489 
103918 
108601 

2019-04-09 

Låneportfölj 

Lånedatum 
Förfallo-
datum 

2018-11-14 2021-11-16 
2018-06-20 2019-06-15 
2018-09-07 2020-06-01 
2018-10-17 2019-06-03 
2019-03-01 2022-03-23 

Sida4 

Ränta 
Räntebind- Senaste 

Belopp kkr 
ninastid Ränta 

0,16% 90 80 50 000 
----------- ·--------------0,18% 90 90 50 000 

0,03% Fast 15 50 000 
0,17% 90 34 20 000 
0,38% Fast 40 000 

219,00 210 000 

RapportKS\Lånedata 
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Låntagare 

Kommuninvest proportio~ 

Kommuninvest övertecknad del 

L!:W 

Debiterings-
intervall Lånenr Lånedatum 

45792 2010-11-30 

45792 2010-11-30 

2019-04-09 

Utlåning 

Förfallo- Amorter-
datum ingstid år 

2040-11-30 30 

2040-11-30 30 

0 

Sida 5 

Ursprungsligt Räntebind- Senaste 
belopp kkr Ränta ningstid Ränta Belopp kkr 

0 

3 600 1,65% 90 1,49% 3 600 

88 3,65% 90 3,49% 88 
0,00% 0,00% 

3 688 
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~ÄRNÖSANDS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 

Delegations beslut 

Upplåning Belopp 

Utlåning Belopp 

Placering Belopp 

Anstånd Kundnr 
3121 

29338 

27998 

22198 

Avbetalningsplan Kundnr 
29206 

Avskrivning Faktnr 
311388 
107983 
738439 
313266 
312902 
311418 
311376 

2019-04-09 

Avser 

Avser 

Avser 

Orsak 
bet svårigheter, 7st fakturor 

bet svårigheter 

bet svårigheter 

bet svårigheter 

Orsak 
bet svårigheter 

Förvaltning/Orsak 
Arbetslivsförvaltningen 
Kommunstyrelseförv 
Socialförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 
Arbetslivsförvaltningen 

Sida 7 

Ffd Anst. tom Sign. 

20190329 20190430 nlen 

20190329 20190430 nlen 

20190228 20190331 nlen 

410 kr 20190425 gfca 

Totalbelopp Slutdatum Sign. 

4 422 kr 20191125 nlen 

Nämndskost Finansf.k. Sign. 
1 300,00 180 kr nlen 

800,00 180 kr gfca 
3 600,00 180 kr nlen 

641,00 180 kr nlen 
1 371 ,00 180 kr nlen 
1 600 kr 180 kr nlen 

494,00 180 kr nlen 



 

 
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 

 

 
 
Ekonomiavdelning 
Åsa Rönnlund, 0611 34 80 55 
asa.ronnlund@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-04-17 

 
Dnr  
KS/2019-000169 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Budget 2020 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut  
att godkänna budgetförslaget för 2020 avseende kommunstyrelsens budget 

samt 

att överlämna budgetförslaget för kommunstyrelsen till budgetberedningen  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag 2020 baseras på nämndens 
preliminära budgetram för kommunstyrelse samt kommungemensamma 
kostnader: 189 mnkr. 

Förslaget till investeringsbudget omfattar 9,0 mnkr.  

Kommunstyrelsens budgetförslag 2020 innehåller inga äskanden om utökad 
ram. 

   

Birgitta Wigren 
T.f. kommundirektör 

Åsa Rönnlund 
Controller 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Budgetförslag kommunstyrelsen 2020 

Härnösands 
kommun 



 

 

 

 

 

Budgetförslag 2020 
Kommunstyrelsen 

2020 

 

 

  

Härnösands 
kommun 



Kommunstyrelsen, Budgetförslag 2020 2(9) 

Innehållsförteckning 

1 Nämndens uppdrag och verksamhet ......................................................... 3 

1.1 Uppdrag och verksamhet ............................................................................... 3 

1.2 Viktiga omvärldshändelser ............................................................................. 3 

1.3 Planerad verksamhet för året ......................................................................... 3 

1.4 Planerad verksamhet för kommande år .......................................................... 3 

2 Ekonomiskt sammandrag............................................................................ 4 

2.1 Budgetförutsättningar ..................................................................................... 4 

2.2 Nämndens budget .......................................................................................... 4 

2.3 Investeringsbudget ......................................................................................... 6 

2.4 Kommungemensam verksamhet .................................................................... 6 

3 Äskanden med konsekvensbeskrivning .................................................... 8 

4 Kommunfullmäktige ..................................................................................... 9 

4.1 Äskanden ....................................................................................................... 9 

 

  



Kommunstyrelsen, Budgetförslag 2020 3(9) 

1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Uppdrag och verksamhet 

1.2 Viktiga omvärldshändelser 

1.3 Planerad verksamhet för året 

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal 
Övergripande mål 
(anges) 

Önskat 
resultatuppdrag Önskat styrtal Kort motivering 

    

    

    

    

    

    

    

    

Kommentarer 

1.4 Planerad verksamhet för kommande år 
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2 Ekonomiskt sammandrag 

2.1 Budgetförutsättningar 
Den preliminära budgetramen för 2020 utgår från 2019 års nivå, utan 
uppräkning av skattemedel. Detta innebär att kommunstyrelsens preliminära 
ram för 2019 uppgår till 155,0 mnkr. Till detta tillkommer ramen för 
kommungemensamma kostnader som 2020 inräknas i kommunstyrelsen ram: 
34 mnkr, samt flytt av budget för valnämnd och revision till kommunfullmäktiges 
budgetram (-2,1 mnkr) vilket ger en sammanlagd budgetram för KS och 
kommungemensamma kostnader på 186,9 mnkr. 
Inom ramen ska uppräkning för personalkostnader om 3%, samt uppräkning av 
hyreskostnader om 2% ingå för de avtal som inte har bestämd indexuppräkning. 
  

2.2 Nämndens budget 

Nämndens budget (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Intäkter 301,0 278,8 278,4 280,3 282,2 

- varav prel. tilldelade skattemedel* 155,0 152,9 186,9 188,8 190,7 

- varav interna intäkter 107,7 100,7 72,1 72,1 72,1 

- varav externa intäkter 38,3 25,2 19,4 19,4 19,4 

Kostnader -273,2 -268,8 -278,4 -280,3 -282,2 

- varav personalkostnader -114,0 -120,3 -122,8 -124,7 -126,6 

- varav köp av huvudverksamhet -29,9 -30,7 -29,6 -29,6 -29,6 

- varav lokalhyra -30,6 -30,1 -30,8 -30,8 -30,8 

- varav fastighets- och driftskostnader -3,8 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

- varav avskrivningar -4,4 -3,3 -3,7 -3,7 -3,7 

- varav övriga kostnader -90,5 -81,9 -89,0 -89,0 -89,0 

Resultat 27,8 10,0 0,0 0,0 0,0 

*Skattemedel enligt kommunstyrelsens 
budgetdirektiv      

Plan 2021 - 2022 

2.2.1 Budget per verksamhetsområde 
Kostnadsutrymmet för kommunstyrelse, förvaltningsledning och 
kommunikationsavdelning föreslås i detta budgetförslag vara oförändrade. 
HR-avdelningens kostnadsutrymme föreslås öka med 1,5 mnkr, en ökning som 
främst är hänförlig till att de vakanta tjänster som nollbudgeterades år 2019 för 
att klara beslutat resultatöverskott nu återförs till budgeten. 
Ekonommiavdelningens kostnadsutrymme budgeteras öka med 1,0 mnkr, en 
ökning som främst är hänförlig till att den kostnadsreduktion inom projekt Rätt 
till heltid som budgeterades år 2019 för att klara beslutat resultatöverskott nu 
återförs till budgeten. En tjänst inom ekonomiavdelningens verksamhetsflyttas i 
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denna budget till kommunledningskontoret. 
Kommunledningskontorets kostnadsutrymme budgeteras öka med 1,2 mnkr, en 
ökning som dels är hänförlig till ovanstående verksamhetsflyyt, del till att de 
vakanta tjänster som nollbudgeterades år 2019 för att klara beslutat 
resultatöverskott nu återförs till budgeten. 
Tillväxtavdelningens kostnadsutrymme budgeteras öka med 1,4 mnkr, en 
ökning som är hänförlig till kulturenhetens personalkostnader då enheten 
föreslås utökas med 2,0 årsarbetare jämfört med 2019 (utökning bemanning 
teatern samt utökning föreningsutvecklare). Delar av föreningsutvecklartjänsten 
har avdelningen tagit höjd för genom att minska andra budgetposter. Bidraget 
till Länsmuséet budgeteras öka med 0,6 mnkr jämfört med 2019 enligt beslut i 
KS 2018-000233. 
IT-avdelningens kostnader förslås öka med 4,9 mnkr, varav 2,3 mnkr 
finansieras genom ökade debiteringar. Övriga kostnadsökningar fördelar sig på 
0,4 mnkr avskrivningskostnader, 0,4 mnkr spamfilter, 1,5 mnkr Microsoftlicenser 
och 0,2 mnkr SNMPC och Mobility Guard. 

Budget per verksamhetsområde 

Budget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Skatteme
del 2020 

Intäkter           
2020 

Kostnad
er 2020 

Kostnad
er 2019 

Differens 
2019/202

0 

Kommunstyrelse 10,4 0,0 -10,4 -10,4 0,0 

Förvaltningsledning 7,7 0,0 -7,7 -7,7 0,0 

HR-avdelning 25,2 0,0 -25,2 -23,7 -1,5 

Ekonomiavdelning 40,3 34,4 -74,6 -73,6 -1,0 

Kommunledningskontor 24,9 43,2 -68,1 -66,9 -1,2 

Tillväxtavdelning 54,2 5,4 -59,6 -58,2 -1,4 

Kommunikationsavdelning 7,2 0,0 -7,2 -7,2 0,0 

IT-avdelning 17,0 8,5 -25,6 -20,7 -4,9 

Totalt 186,9 91,5 -278,4 -268,4 -10,0 

2.2.2 Specifikation av personalbudget 

Personalkostnader 
För 2020 uppskattas löneökningarna bli 3,0 % enligt budgetanvisningarna, vilket 
ger en uppräkning av 2018 års lönenivå med 5,31% på helår.. 
En verksamhetsflytt har i detta budgetförslag gjorts, där 1,0 tjänst har flyttat från 
ekonomiavdelningen till kommunledningskontoret. 
HR-avdelningen och kommunledningskontorets personalbudgetar ökar till följd 
av att vakantsatta tjänster som budgeterades 0 i 2019 års budget med 
anledning av resultatöverskottet nu återförs pengar i 2020 års budgetförslag. 
Ekonomiavdelningens personalbudget minskar till följd av budgeterad 
verksamhetsflytt till kommunledningskontoret. 

Personalkostnader (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Differens 
2019/202

0 
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Personalkostnader (mnkr) Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Differens 
2019/202

0 

Förvaltningsledning -1,5 -1,4 -1,5 -1,4 0,1 

HR-avdelning -16,6 -18,5 -17,9 -19,5 -1,6 

Ekonomiavdelning -15,9 -16,7 -17,5 -16,6 0,9 

Kommunledningskontor -41,0 -45,4 -45,1 -46,4 -1,3 

Tillväxtavdelning -22,8 -20,0 -21,4 -22,2 -0,8 

Kommunikationsavdelning -4,4 -4,0 -4,8 -4,7 0,1 

IT-avdelning -8,4 -8,2 -8,5 -8,4 0,1 

Totalt -110,6 -114,2 -116,7 -119,2 -2,5 

Årsarbetare 

Årsarbetare (antal) Budget 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Differens 
2019/202

0 

Förvaltningsledning 1,00 1,00 1,00 0,00 

HR-avdelning 24,00 24,00 25,00 1,00 

Ekonomiavdelning 27,00 27,00 26,00 -1,00 

Kommunledningskontor 81,51 80,13 84,00 3,87 

Tillväxtavdelning 35,30 36,00 38,25 2,25 

Kommunikationsavdelning 6,00 7,00 7,00 0,00 

IT-avdelning 14,00 14,00 14,00 0,00 

Totalt 188,81 189,13 195,25 6,12 

2.3 Investeringsbudget 
Kommunstyrelseförvaltningens preliminära investeringsram för 2020 är 9,0 
mnkr. Förvaltningens prioritering av dessa investeringsmedel är enligt 
nedanstående tabell. Inom ramen för dessa ryms planerade investeringar till 
kostenheten på 0,8 mnkr, samt IT-investeringar på 4,0 mnkr. 
Internbanken kommer att fortsätta erbjuda leasing av datorer till främst 
skolförvaltningen men också övriga förvaltningar. Avskrivningar för 
internbankens leasing ligger på respektive förvaltning. 
  

Investeringsbud
get (mnkr) 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

KSF Exploatering 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

KSF Investeringar 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Allmänna 
kulturinvesteringar 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Internbanken 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Totalt 10,2 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2.4 Kommungemensam verksamhet 
Kommungemensam verksamet består av några väsentliga poster, pensioner, 
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semesterlöneskuld, upplupna löner som sköts central. Det finns även en 
internbank där verksamheter kan finansiera sina investeringar och får en intern 
leasingkostnad för det. Pensionskostnaderna sköts centralt och kompenseras 
internt via KP-pensionsavgift till förvaltningarna. Kostnaderna för pension har 
minskat det senaste året. Semesterlöneskulden var budgeterad till 2,5 mnkr 
ökning, utfallet blev en minkning med 1,8 mnkr. 

Kommungemensam verksamhet, budget 
(mnkr) Utfall 2018 Budget 

2019 
Budget 

2020 
Differens 

2019/2020 

Pension, löneskatt, ersättning KPA -27,3 -31,4 -31,4 0,0 

Kalkylerad KP-pension 37,2 31,8 31,8 0,0 

Kalkylerad klimatkompensation 0,2 0,0 0,0 0,0 

Semesterlöneskuld 1,8 -1,5 -1,5 0,0 

Reglering avgifter -0,4 0,0 0,0 0,0 

Upplupna timlöner -0,3 0,0 0,0 0,0 

Leasing internbank 0,7 0,1 0,1 0,0 

Reavinst/ -förlust fastighet -0,4 1,0 1,0 0,0 

Återvunna/förlorade kundfordringar -0,1 0,0 0,0 0,0 

Förtida upphörade av avtal 0,0 0,0 0,0 0,0 

Totalt 11,4 0,0 0,0 0,0 
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3 Äskanden med konsekvensbeskrivning 

Äskanden driftsbudget 

Äskanden driftsbudget (mnkr) Budget 2020 

  

  

  

Totalt  

Äskanden investeringsbudget 

Äskanden investeringsbudget (mnkr) Budget 2020 

  

  

  

Totalt  
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4 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige, budget (mnkr) Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Intäkter      

- varav prel. tilldelade skattemedel*      

- varav externa intäkter      

Kostnader      

- varav arvoden/ersättn. 
förtroendevalda      

- varav köp av huvudverksamhet      

- varav bidrag till politiska partier      

- varav transporter och resor      

- varav extern representation      

- varav annonser, reklam, information      

- varav övriga kostnader      

Resultat      

*Skattemedel enligt kommunstyrelsens 
budgetdirektiv      

4.1 Äskanden 
Äskanden driftsbudget (mnkr) Budget 2019 

  

  

  

Totalt  
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Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta föreslaget svar på remissversion ”Energi- och klimatstrategi 
Västernorrland” 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Västernorrland har på uppdrag av regeringen tagit fram ett 
förslag på en långsiktig regional energi- och klimatstrategi för 
Västernorrland 2019. Detta har skett i dialog med andra aktörer i länet inom 
vilken Härnösands kommun har medverkat. Länsstyrelsen har i arbetet även 
samarbetat med Region Västernorrland.  

Länsstyrelsen Västernorrland önskar få in synpunkter på framtagen 
remissversion. 

Syftet med strategin är att inspirera regionala aktörer till samverkan, att hitta 
fokusområden och aspekter med extra hög prioritet och att uppmuntra till 
beteendeförändring. Strategin innehåller inga aktiviteter eller 
handlingsprogram utan ska vara en vägvisare för framtida handlingsplaner 
inom utpekade fokusområden.  

Fem fokusområden har pekats ut som extra prioriterade för Västernorrlands 
arbete med energi- och klimatfrågor. Dessa är 1) Transporteffektivt samhälle 
och fossilfria transporter 2) Stark och långsiktig bioekonomi 3) En hållbar 
bygg- & fastighetssektor, 4) Hållbar konsumtion, och 5) Framtidens 
elsystem. Inom respektive fokusområden pekas prioriterade aspekter ut, 
vilka identifierats i samverkan med aktörer inom respektive fokusområde. 

Remissvaret är framtaget i dialog med Samhällsförvaltningen.  

Sammanfattning av föreslaget remissvar 

Den framtagna strategin för Västernorrland välkomnas med särskild vikt på 
att öka samverkan mellan regionala aktörer och arbeta med 
beteendeförändring inom de prioriterade områdena. 

Det framgår inte vilken koppling och relevans strategin har för Agenda 2030, 
de globala målen för hållbar utveckling, utifrån föreslagna och prioriterade 

~ Härnösands 
~ kommun 
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aspekter. Idag en viktig del i arbetet med såväl energi (mål 7) och att lösa 
klimatkrisen (mål 13) och även bidra till andra mål. 

Önskar en översiktlig sammanställning över vilka internationella och 
nationella mål som särskilt styr strategin. Samt hur Länsstyrelsen 
Västernorrland ställer sig till dem och vilken rådighet de har att påverka 
genomförandet.  

Många av de beskrivna fokusområdena är mansdominerade och det är viktigt 
att det omnämns som en utmaning för framtiden vilket bör beaktas i insatser 
som avser bl.a. kompetensförsörjning och utbildningsinsatser. 

För utbildningsinsatser bör även nybyggnation omnämnas, detta då det är 
betydligt enklare att åstadkomma en mer energieffektiv och energioptimerad 
fastighet när du bygger nytt. Produktionsprocessen är viktig att beakta 
oavsett hur du bygger för att begränsa miljöpåverkan och hushålla med 
energin. 

Det är även viktigt att uppdatera underlaget för energibalansen för 
Västernorrland oftare, särskilt nu när utvecklingen går så snabbt. Samt 
komplettera statistik för nuläge avseende konsumtionsbaserade utsläpp under 
avsnitt - Växthusgasutsläpp i Västernorrland.   

Beslutsunderlag 

Remissversion Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 

Uno Jonsson 
Tillväxtavdelningen 

Daniel Johannsson 
Hållbarhetsstrateg 

Bilagor 

Bilaga 1 Remissvar av Remissversion Energi- och klimatstrategi för 
Västernorrland 
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Remissvar Energi- & klimatstrategi för Västernorrland 2019 

Härnösands kommun välkomnar den framtagna energi- och klimatstrategin för 
Västernorrland med syfte att öka samverkan mellan regionala aktörer inom 
prioriterade fokusområden och uppmuntra beteendeförändring. 

Den sociala transformationen är en kritisk framgångsfaktor för hur vi ska nå 
uppsatta mål för arbetet med energi och klimat, globalt som lokalt. Där är även 
samverkan viktig. Bra att dessa områden lyfts fram som en extra prioriterad 
aspekt i strategin, tillsammans med kunskapshöjande aspekter. 

Nedan sammanställer Härnösands kommun synpunkter på framtagen 
remissversion. 

Övergripande synpunkter 

Flera avsnitt, helt eller i delar, under avsnittet ”inledning” kan med fördel lyftas 
fram i ett appendix som bilagas strategi för mer läsning. Detta för att göra 
dokumentet mer översiktligt. 

Figur 4, på sidan 19, ger en bra övergripande bild för fokusområden och 
prioriterade aspekter för strategin. 

Internationella och nationella mål kan lyftas fram särskilt för att ge strategin 
tydlighet för vad det är som styr strategin. Förslag att sammanställa de mål som 
finns antagna idag, exempel se gärna Naturvårdsverket (hämtad 2019-03-25): 
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-
ramverk/ 

Saknar kopplingen och vilken relevans strategin har för Agenda 2030, de globala 
målen för hållbar utveckling. Idag en viktig del i arbetet med såväl energi (mål 7) 
och att lösa klimatkrisen (mål 13) och även bidra till andra mål. Utifrån 
kompetensförsörjning/beteendeförändring så är även exempelvis jämställdhet en 
viktig aspekt att beakta, vilket också saknas i strategin. 

Internationella & nationella mål, sidan 8 
Vilka nationella eller egna mål för strategin ställer sig Länsstyrelsen 
Västernorrland bakom? Övergripande och/eller specifikt för angivna 
fokusområden? 
– I dagens skrivning tar Länsstyrelsen Västernorrland avstamp i de mål som 
redovisats, men vi kan inte se hur Länsstyrelsen Västernorrland ställer sig till 
målen. 

~ Härnösands 
~ kommun 

mailto:vasternorrland@lansstyrelsen.se
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Energitillförsel & Energianvändning, sidan 12 

Se över fotnoter, exempel fotnot 3 – länken ska visa statistik för ökningen 
nätanslutna solcellsanläggningar från år 2013 till år 2018 – men statistik saknas i 
den angivna källan. Ändra referensen och ange korrekt källa som visar den 
aktuella statistiken, eller redogör hur statistiken är framtagen.  
– Den statistik som finns hos SCB är för åren 2016 och 2017.   År 2018 publiceras 
2019-03-27 och från och med 2019 publiceras statistiken i Energimyndighetens 
databas. 

Energibalans, sida 13 

Figur 2. Total energitillförsel och energianvändning för Västernorrland 2015 ger 
bra övergripande bild.  
– Vore bra om den uppdateras då den är från 2015. Förslag att uppdatera figur 2 i 
mån av möjligheter och bedömt behov vartannat år när strategin ska ses över. 
Detta är motiverat särskilt nu när utvecklingen går så snabbt. 

Växthusgasutsläpp i Västernorrland, sidan 14 

Tydliggör att redovisade växtgasutsläpp endast avser produktionsperspektivet.  

Utifrån fokusområden hållbar konsumtion och att beteendeförändring och 
kunskapshöjande aspekter återges inom flera av de prioriterade fokusområdena 
så bör det övervägas att redovisa nuläge avseende de konsumtionsbaserade 
utsläppen även i detta avsnitt. 

Fokusområden, övergripande synpunkter, sidan 20 och framåt 

Vad inom presenterade fokusområden och prioriterade aspekter har 
Länsstyrelsen Västernorrland rådighet att påverka? Hur vill Länsstyrelsen 
Västernorrland påverka detta?  

I framtidsvisioner, för båda tidsperspektiven (kort sikt?) 2019-2025 och (lång sikt?) 
2026-2045, saknas mätbarhet och omfattning: 
– exempel för Fokusområde 1 - Transporteffektivt samhälle och fossilfria 
transporter: ”Beslut om nationella investeringar för att bygga bort flaskhalsarna i 
det regionala järnvägsnätet” - vilka beslut är det man vill se? - vilka flaskhalsar 
avses? Var gärna mer tydlig. 

Fokusområde 1 - Transporteffektivt samhälle och fossilfria transporter, 
sidan 20 

Trafikverket har utrett infrastrukturen för laddbara fordon och i resultaten av den 
utredningen pekat ut att det är strategiskt viktigt med en snabbladdare varje 100 
km. Andra aktörer i branschen pekar ut vikten av att ha tillgång till snabbladdare 
varje 50 km.  
– Hur ställer sig Västernorrlands energi- och klimatstrategi till detta?  

Fokusområde 3 - En hållbar bygg och fastighetssektor, sidan 28 

Förtydliga hur tillgången till bostäder kopplas till avsnittet, sista stycket.  
– Kanske mer lämpligt att redogöra utmaningen och kort beskriva hur 
bedömningen av den har gjorts. Texten bör kunna kortas ner i detta avsnitt. 

Fokusområde 3 - En hållbar bygg och fastighetssektor, sidan 29 

Vem är ansvarig för att samverkan ska råda? Vem har utsett ombud? 
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En mansdominerad bransch med behov av mer jämställdhet, det skulle bidra 
positivt till utvecklingen rent överlag. 
– Bör omnämnas och är en utmaning för framtiden. 

Fokusområde 3 - En hållbar bygg och fastighetssektor - 
Framtidsvisioner, sidan 31 

För utbildningsinsatser bör även nybyggnation ingå, detta då det är betydligt 
enklare att åstadkomma en energieffektiv och energioptimerad fastighet när du 
bygger nytt.  

Fokusområde 4 – Hållbar konsumtion - Framtidsvisioner, sidan 35 

Minimering av fossilplast, är en aspekt som bör vara i fokus redan nu. Gäller även 
andra aspekter.  
– Vissa aspekter kan förslagsvis 1) ingå i båda perspektiven - alt 2) att man har en 
box som täcker hela perioden. 

Fokusområde 5 – Framtidens elsystem, sidan 37 

Vad har sista stycket med fokusområdet och strategin att göra? Vad vill 
Länsstyrelsen Västernorrland ha sagt? 

Fokusområde 5 – Framtidens elsystem - Framtidsvisioner, sidan 39 

”Ökad samsyn kring frågor om elproduktion och andra intressen.”  
– Samsyn mellan vilka? Det framgår inte. 

Vet alla vad en utvecklad användarflexibilitet är?  
– Upprätta gärna ett eget avsnitt inledningsvis med begreppsförklaringar för den 
som inte är expert. Viktigt, då fokusområdena täcker flera olika områden med 
flera begrepp som kan behöva förklaras för den oinvigde. 

Bilaga 1, sidan 42 

Fundera på att ändra rubriken till exempelvis "Så har strategin tagits fram" eller 
liknande - det gör det enklare att förstå vad bilagan handlar om. 

 
  

Bilagor 
Bilaga 1 Remissversion Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2019 
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Sammanfattning
Västernorrland är ett län med stor potential att 
vara ledande i omställningen till ett fossiloberoende 
samhälle. Västernorrland är redan en storproducent 
av förnybar el, av den el som produceras i länet 
exporteras mer än en tredjedel. Därtill förväntas 
vindkraften byggas ut ytterligare i länet de närmaste 
åren. Förutom en stark elproduktion så finns det i 
länet stora skogstillgångar med potential att bidra 
till minskad klimatpåverkan genom substitution, 
alltså att skogsprodukter ersätter fossila material och 
bränslen, eller på annat sätt ersätter material med 
hög klimatbelastning. Ett tydligt exempel är att bygga 
in kol i byggnader i form av konstruktionsmaterial, 
varvid kolet förblir bundet i konstruktionen under 
hela byggnadens livslängd. 

Energi – och klimatstrategi för Västernorrland 2019 
har tagits fram av Länsstyrelsen i tätt samarbete 
med Region Västernorrland. Det nära samarbetet 
syftar till att stärka det regionala arbetet kring 
energi- och klimatfrågor. Syftet med Energi – och 
klimatstrategi för Västernorrland är att inspirera 
regionala aktörer till samverkan, hitta fokusområden 
och aspekter med extra hög prioritet, uppmuntra till 

beteendeförändring. Allt detta för att Västernorrland 
ska bidra till minskad klimatpåverkan och ett 
fossiloberoende samhälle med fortsatt regional 
utveckling. Strategin innehåller inga aktiviteter eller 
handlingsprogram utan Energi – och klimatstrategi 
för Västernorrland ska vara en vägvisare för framtida 
handlingsplaner inom de olika fokusområdena. I energi 
och klimatstrategin lyfts fem fokusområden fram som 
extra prioriterade för Västernorrlands energi- och 
klimatarbete. Inom dessa fokusområden pekas sedan 
prioriterade aspekter ut. Såväl fokusområdena som de 
prioriterade aspekterna har identifierats i samverkan 
med aktörer inom respektive fokusområde, Region 
Västernorrland, berörda myndigheter och länets 
kommuner. 

De fokusområden som Energi – och klimatstrategi 
för Västernorrland lyfter fram är; Transporteffektivt 
samhälle och fossilfria transporter; Stark och långsiktig 
bioekonomi; En hållbar bygg- & fastighetssektor; 
Hållbar konsumtion; Framtidens elsystem.
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Vattenkraftverk. Gun Persson.
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Inledning
Omställning 
Sverige och världen står inför stora förändringar. 
I oktober år 2018 presenterade FN:s klimatpanel 
IPCC en rapport som lyfter vad som behöver göras 
för att begränsa klimatförändringarna. Forskarna 
understryker vikten av att vi människor förändrar 
vår livsstil så att den globala uppvärmningen 
inte överstiger 1,5 ℃ jämfört med förindustriell 
tid. I Parisavtalet som skrevs år 2015 åtar sig de 
undertecknande länderna, däribland Sverige, att 
begränsa den globala temperaturökningen till 
högst 2 ℃ jämfört med förindustriell tid, och med 
intentioner att begränsa temperaturökningen till 
1,5 ℃. I klimatpanelens rapport från oktober år 
2018 framhålls vikten av att nå den senare delen av 
Parisavtalet. 

Om Sverige ska lyckas nå de klimat- och energimål 
som slagits fast av riksdagen krävs omfattande 
samhällsförändringar. Förändringar som dels är 
oerhört utmanande, dels erbjuder enorma möjligheter. 
Utmaningarna ligger i att göra oss fria från det 
fossilberoende som präglat oss sedan den industriella 
revolutionen. Vägen till ett fossiloberoende samhälle 

leder dit möjligheterna finns. Omställningen 
behöver ske genom samhällsinvesteringar, nya 
tekniska lösningar samt beteendeförändringar. 
Dessa aspekter har goda förutsättningar att bidra 
till regional utveckling samtidigt som omställningen 
till ett fossiloberoendesamhälle sker. I Energi- och 
klimatstrategi för Västernorrland lyfts de områden 
och aspekter som anses extra prioriterade för att nå en 
sådan omställning. 

Arbetsprocess
Länsstyrelsen Västernorrland har varit process-  
och projektledare för framtagandet av Energi- och 
klimatstrategi för Västernorrland. Uppdraget är 
ett regleringsbrevsuppdrag med avsikt att på lång 
sikt främja, samordna och leda det regionala arbetet 
med att nå Sveriges klimat- och energimål; samt vara 
vägledande, fungera som stöd i utvecklingsarbete 
och verka som en samverkansnod för energi- och 
klimatarbetet i länet.

Framtagandet av strategin har skett i tätt samarbete 
med Region Västernorrland och deras framtagande av 
en ny regional utvecklingsstrategi s.k. RUS. Detta för 
att fördjupa samarbetet ytterligare inom energi- och 
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klimatområdet i länet, och samtidigt få en samsyn 
på det regionala utvecklingsarbetet. Energi- och 
klimatstrategi för Västernorrland ska ses som en 
områdesstrategi till den övergripande Regionala 
utvecklingsstrategin. Det har därför under processen 
varit viktiga att Energi- och klimatstrategi för 
Västernorrland och Regionala utvecklingsstrategin 
harmoniserar. Länets kommuner har under hela 
processen deltagit vid de regelbundna nätverksträffarna 
inom miljö, energi och klimatområdet. 

Arbetet med att identifiera fokusområden, prioriterade 
aspekter och visioner har skett via nätverksträffar, 
konferenser, seminarier, intervjuer, både inom 
ramen för det ordinarie uppdraget samt genom 
områdesspecifika forum. Aktiviteterna har riktats  
sig till berörda branschföretag, länets kommuner, 
Region Västernorrland, branschorganisationer, 
politiker m.fl. i bilaga 1 återfinns ett urval av de 
konferenser, möten, intervjuer och workshops som 
varit bidragande under arbetet med Energi- och 
klimatstrategi för Västernorrland. Det huvudsakliga 
arbetet med strategins innehåll har skett under 
hösten 2018; utifrån att tiden varit begränsad har 
inga regionala energi- och klimatmål tagits fram utan 
Energi- och klimatstrategi för Västernorrland tar 
avstamp i de nationella energi- och klimatmålen.

Förutom via branschspecifika plattformar har 
förankringsarbetet skett vid nätverksmöten mellan 
Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, 
Energikontoret Västernorrland och länets kommuner. 
Vid dessa återkommande möten har arbetsprocessens 
steg diskuterats och förankrats. 

Strategin bör efter antagandet ses över vartannat år 
för att bedöma aktualiteten, därefter uppdateras  
efter behov.

Barn på brygga. Name Namesson.
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Internationella & nationella mål
FN-mötet COP 21 i Paris under december år 2015 
utmynnade i ett internationellt avtal - där världens 
länder däribland Sverige åtar sig att begränsa den 
globala temperaturökningen till högst 2 ℃ jämfört 
med förindustriell tid, och med intentioner att 
begränsa temperaturökningen till 1,5 ℃. Under hösten 
år 2016 beslutade EU att ratificera Parisavtalet, vilket 
förpliktigar EU:s medlemsländer att följa avtalet. 
Denna målsättning understryks också i miljömålet 
begränsad klimatpåverkan där preciseringen lyder:

”Den globala temperaturökningen begränsas till 
högst 2 ℃ jämfört med förindustriell nivå och 
ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 
℃. Sverige ska verka internationellt för att det globala 
arbetet inriktas mot detta mål.”

Under sommaren år 2017 beslutade Sveriges 
riksdag i bred majoritet att införa ett klimatpolitiskt 
ramverk med tre beståndsdelar; klimatmål, en 
klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Beslutet är en 
del i Sveriges arbete för att begränsa den globala 
temperaturökningen i enlighet med åtagandena i 
Parisavtalet.

Klimatmålet i det klimatpolitiska ramverket som 
beslutades år 2017 innebär att Sverige år 2045 ska ha 
noll nettoutsläpp av växthusgaser, för Sverige innebär 
noll nettoutsläpp av växthusgasutsläpp en minskning 
med 85 procent jämfört med år 1990. Längs vägen till 
år 2045 är ett antal etappmål uppsatta 1;

• År 2030 ska växthusgasutsläppen vara minst  

1 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-
ramverket/

63 procent lägre jämfört med år 1990.

• År 2040 ska växthusgasutsläppen vara minst  
75 procent lägre jämfört med år 1990.

(De verksamheter som ingår i EU:s handel med 
utsläppsrätter omfattas inte av dessa etappmål)

Inom transportsektorn har ett specifikt mål 
upprättats, som innebär att utsläppen från inrikes 
transporter undantaget flyg ska vara minst 70 procent 
längre år 2030 jämfört med år 2010. 

Förutom de klimatmål som Sverige beslutat om 
i det klimatpolitiska ramverket så har riksdagen 
tidigare beslutat om en Energiöverenskommelse 
som innehåller ytterligare två mål. Dessa mål ska 
bidra till hållbar energianvändning, robust elsystem 
med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan 
och konkurrenskraftiga elpriser. Målen i 
överenskommelsen är 2:

• År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar 
elproduktion.

• År 2030 ska Sveriges energianvändning vara  
50 procent effektivare jämfört med 2005.

Det är i dessa energi- och klimatmål som energi- 
och klimatstrategin tar avstamp, och som länet 
gemensamt ska arbeta för att nå. I kombination 
med fortsatt regional utveckling och ett hållbart 
Västernorrland.

2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-
for-energi/
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Vindsnurror vid Möckelsjöberget. Oskar Norrgrann.

Den globala temperaturökningen 
begränsas till högst 2 ℃ jämfört 

med förindustriell nivå och 
ansträngningar görs för att 
hålla ökningen under 1,5 ℃ 

”
”



10 Länsstyrelsen Västernorrland | Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2019

- Remissversion -

Förutsättningar för  
Västernorrland
Arbetet med Energi- och klimatstrategi för 
Västernorrland har sedan processens början skett 
i tätt samarbete med Region Västernorrland och 
deras arbete med framtagande av en ny Regional 
utvecklingsstrategi. Som del av RUS-processen 
genomförde Region Västernorrland under år 2018 
en undersökning bland länsinvånare för att bl.a. 
identifiera värden som västernorrlänningen värderar 
högt och vilka visioner som finns bland invånarna. Ett 
av de värden som de tillfrågade västernorrlänningarna 
värderade allra högst var naturen. Naturen har en 
självklar plats i detta strategiarbete och Länsstyrelsens 
arbete i stort, naturens värde ska bibehållas och 
utvecklas på ett hållbart sätt. I linje med naturen 
som ett värdeord finns fyra områden som har starka 
symbolvärden och som ska främjas; skogens utveckling, 
levande landsbygd, lokal livsmedelsproduktion, 
friluftslivssatsningar i länet. 

Bland invånarnas framtidsvisioner är ett antal 
nyckelord återkommande, bl.a. klimatsmart och 
hållbart; tillsammans med handlingskraft; mod och 
goda livsmiljöer. Handlingskraft och mod krävs för att 
Västernorrland ska bibehålla goda livsmiljöer i länet 
och bidra till begränsad klimatpåverkan för en  
hållbar framtid. 

Västernorrlänningen visar här med värdeord och 
framtidsvisioner att det finns en hög medvetenhet 
inför klimatfrågorna. 
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Figur 1: Svar på frågan: Vad är bäst med att bo och leva i Västernorrland?
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Energitillförsel & Energianvändning  
– idag & framåt
Västernorrlands sammanlagda energianvändning 
uppgick år 2015 till nästan 25 TWh, (se figur 2). 
Utav dessa 25 TWh stod industrisektorn för över 
70 procent och transportsektorn för 13 procent 
av energianvändningen. De största energibärarna 
för industrisektorn i länet är el, avlutar och 
biobränsle, tillsammans står de för ca 90 procent av 
industrisektorns tillförda energi. För transportsektorn 
är den största energibäraren olja, och svarar för 85 
procent av den tillförda energin, de övriga 15 procent 
utgörs av biodrivmedel, el samt biogas.

Elproduktionen i länet år 2015 uppgick till 16 TWh 
och elanvändningen inom länet till drygt 10 TWh 
vilket gjorde att Västernorrland exporterade närmare 
6 TWh (motsv. 38 procent) av den el som producerades 
i länet. Elproduktionen i länet kom till 85 procent 
(13,9 TWh) från vattenkraftverk, 7 procent (1 TWh) 
från vindkraftverk, 7 procent (1 TWh) industriellt 
mottryck, resterande del från av solceller och 
kraftvärmeverk. Även om den data som presenteras är 
från ett enskilt år visar det på storleksförhållandena 
mellan produktionssätten. 

Under de senaste åren har en kraftig utbyggnad 
av vindkraft skett inom länet, vilket bidragit till 
att Västernorrland har plats tre på rankingen av 
länen med mest utbyggd vindkraft. På kommunnivå 
är Sollefteå den kommun med högst installerad 
vindkrafteffekt i Sverige, och Örnsköldsvik tredje 
mest. Utbyggnaden av elproduktionen i länet kommer 
troligen även fortsättningsvis mest ske i form av 
vindkraftsutbyggnad. Vid sidan av vindkraften 
förväntas även en fortsatt kraftig utbyggnad av 

solelanläggningar, antalet anläggningar ökade från år 
2013 till år 2018 med närmare 900 procent. 3 Genom 
nuvarande regleringar och lagar är en utbyggnad 
av vattenkraften inte aktuell. De möjligheter 
som eventuellt finns för ökad elproduktion inom 
vattenkraften är effektiviseringar av befintliga 
anläggningar.

Hur energianvändningen inom den energiintensiva 
industrisektorn, förändras framöver är starkt beroen-
de av den ekonomiska utvecklingen, produktionsvärde 
och förädlingsvärde. Historiskt har korrelationen 
mellan energianvändning och förädlingsvärde varit 
tydlig bland flertalet branscher inom industrisek-
torn. På lång sikt bedömer Energimyndigheten att 
energianvändningen inom industrisektorn i Sverige 
kommer att plana ut. Däremot förväntas elanvänd-
ningen inom industrisektorn att öka framöver i takt 
med att industrisektorn ska minska utsläppen av 
växthusgaser. För transportsektorn är bedömningen 
att energianvändningen de närmaste åren kommer 
att öka något som följd av ökad trafik. Därefter 
förväntas energianvändningen för sektorn att minska 
något fram till år 2040. Andelen förnybar energi inom 
transportsektorn förväntas öka kraftigt de närmaste 
åren för att sedan fortsätta öka men i mer långsam 
takt. Anledningen till att ökningstakten avtar är 
osäkerheten kring framtida styrmedel. 4

3 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-
och-anvandning-av-energi/natanslutna-solcellsanlaggningar/

4 Rapport energimyndigheten: Scenarier över Sveriges energisystem 2016  
ER 2017:6.
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Figur 2. Total energitillförsel och energianvändning för Västernorrland 2015.

Total energitillförsel (netto): 25 200 GWh Total energianvändning: 24 600 GWh
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Senaste åren har trenden varit positiv men det återstår 
mycket arbete för att nå målen. 7 

Huvuddelen, 58 procent av växthusgasutsläppen från 
transportsektorn kommer ifrån personbilstrafiken. 
Den andra dominerande delen är tunga fordon som 
står för närmare 30 procent av växthusgasutsläppen. 
Så för att lyckas minska utsläppen är det inom dessa 
två segment som de största förändringarna behöver 
ske. I figur 3 visas historiken över växthusgasutsläpp 
i Västernorrland sedan år 1990, samt en skattning av 
hur minskningen skulle kunna se ut för att nå Sveriges 
klimatmål om noll nettoutsläpp år 2045. De framtids-
skattningar som gjorts är gjorda utifrån de delmål 
som finns inom Sveriges klimatmål, dessa delmål är 
satta till år 2030 och år 2040. Skattningen är inte 
utförd på sådant sätt att varje enskild anläggning 
studerats, utan baseras på nationella schablonvärden 
som regionaliserats.

7 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/

Växthusgasutsläpp i Västernorrland
Västernorrland står precis som hela Sverige inför 
stora utmaningar för att nå målet om noll nettoutsläpp 
år 2045. I ren utsläppsminskning betyder målet att 
utsläppen av växthusgaser ska vara minst 85 procent 
lägre år 2045 jämfört med utsläppen år 1990. Mellan 
åren 1990 till 2016 har utsläppen av växthusgaser i 
Västernorrland minskat med 50 procent. Den största 
utsläppsminskningen under perioden har gjorts inom 
industrisektorn som minskat sina utsläpp med nästan 
70 procent, motsvarande 1 140 000 ton CO2-ekv. /år. 
Den stora minskningen inom industrisektorn beror 
främst på energikonverteringar, ifrån eldningsolja till 
biobränsle och el. 5 En annan sektor som också gjort 
stora minskningar är el- och uppvärmningssektorn. 
Minskningen beror även här på minskad användning 
av olja. Uppvärmningsoljan har främst ersatts av 
biobränslebaserad fjärrvärme och värmepumpar. Dels 
som följd av ökade oljepriser dels med anledning av 
höjda energi- och koldioxidskatter. 6

Utsläppen inom transportsektorn ska enligt Sveriges 
klimatmål minska med 70 procent till år 2030 jämfört 
med år 2010. De årliga utsläppen av växthusgaser 
inom sektorn mellan år 1990 och år 2010 var i stort 
sett oförändrande. Från och med år 2010 fram till år 
2016 så har däremot växthusgasutsläppen minskat 
med 16 procent, och jämför med år 1990 har växthus-
gasutsläppen minskat med 18 procent.

5 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-utslapp-fran-industrin/

6 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/
Vaxthusgaser-utslapp-uppvarmning-av-bostader-och-lokaler/
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Figur 3. Visar Västernorrlands utsläpp av växthusgaser historiskt samt ett 
möjligt nedtrappningsscenario. CO2-ekv. utgörs av; koldioxid (CO2), 
Metan (CH4), Dikväveoxid (N2O), fluorföreningar HFC och PFC, 
Svavelhexafluorid, (SF6). I produktanvändning ingår lösningsmedel, 
fluorerade gaser i kylsystem, smörjmedelsanvändning mm.
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Klimatanpassning 
Vårt klimat är under förändring. De senaste tjugofem 
åren har medeltemperaturen i länet stigit med ca 
0,5 ℃ och mängden nederbörd ökat med 5 procent. 
Hur Västernorrlands klimat kommer att se ut under 
andra halvan av detta sekel är osäkert och beror på 
hur mänskligheten på global nivå lyckas minska av 
växthusgasutsläpp till atmosfären. Av den klimatanalys 
som SMHI tagit från framgår vissa trender. 8

Västernorrland kan få en ökning av årsmedeltempera-
turen med 3 till 6 ℃. Störst ökning sker under vintern, 
då medeltemperaturen kan gå från -9,3 ℃ till -2 ℃. 
Ett förändrat klimat kommer även att påverka mäng-
den nederbörd i länet. En förmodad uppskattning 
är en årsmedelnederbörd som är upp till 30 procent 
högre jämfört med idag. Den största ökningen av 
nederbörd kommer att ske under vintern då ökningen 
kan bli hela 50 procent. Därtill finns tecken att det 
allt oftare kommer ske olika typer av extrema väder- 
händelser, som exempelvis torka, skogsbränder, 
översvämning. 

Västernorrland har ett landskap som är kuperat och 
som består av många stora vattendrag. De jordarter 
som är dominerande i länet är finkorniga. Just denna 
kombination gör att det finns områden som är särskilt 
utsatta för att drabbas av ras, skred, slamströmmar 
och erosion. Risker som kommer att öka i ett föränd-
rat klimat med mer nederbörd. 

För att minska risken att vårt samhälle blir mer 
sårbart som följd av fler extrema väderhändelser, 
ökade rasrisker eller erosion behövs det redan idag  

8 Framtidsklimat i Västernorrlands län, Klimatologi 35, 2015, SMHI.

tas hänsyn till ett förändrat klimat. Detta är särskilt 
viktigt vid långsiktiga investeringar som i infrastruk-
tur och bebyggelse. Exempelvis vid byggnationer 
behövs ett förändrat klimat beaktas såväl i materialval 
som placering av byggnader. Det kan gälla hållfasthet 
på byggnationsplatsen, att skapa utemiljöer med 
grönytor och öppna dagvattenlösningar som kan ta 
om hand ökade mängder nederbörd, att välja bygg-
material som varken påverkas negativt av tempera-
turskillnader under vintertid med nollgenomgångar 
eller av ökad luftfuktighet som kan ge olika typer av 
mikrobiell påväxt. I rapporten Regional handlingsplan 
för klimatanpassning i Västernorrland återfinns 
fördjupande beskrivningar av vad ett förändrat klimat 
innebär för länet och vilka åtgärder som bör vidtas för 
ett robust län.
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Plockar bär i skogen. Irina. Bryggstuga. Lena Ottebo.

Mjältön. Erik Engelro.
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Fokusområden för  
Västernorrland
Syftet med Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 
är att den på bästa möjliga sätt ska bidra till att Sverige 
uppnå de energi- och klimatmål som antagits, och 
samtidigt bidra till fortsatt regional utveckling. En 
nyckel till att nå framåt är samverkan, en bred samsyn 
över situationen och vad som behöver prioriteras. 
Därför har arbetet med att identifiera prioriteringar 
skett med bred samverkan tillsammans med en rad 
olika aktörer från olika branscher och delar av länet.  
I samråd har fem stycken fokusområden arbetats fram 
genom konferenser, workshops, dialogmöten med 
mera. Dessa områden anses vara extra viktiga för 
att Västernorrland ska kunna bidra till att minska 
Sveriges- och Västernorrlands klimatpåverkan och 
nå de uppsatta målen förenat med fortsatt regional 
utveckling.

Avsnittet Fokusområden för Västernorrland be-
handlar de gemensamt framtagna fokusområden och 
de prioriterade aspekter som finns inom respektive 
fokusområde. Framtagandet av prioriterade aspekter 
har skett tillsammans med aktörer från det aktuella 

fokusområdet i form av konferenser, seminarium, 
intervjuer mm. De prioriterade aspekterna ska belysa 
och lyfta fram de delar inom ett fokusområde som har 
avgörande betydelse för energi- och klimatarbetet i 
länet. Förutom prioriterade aspekter inom fokusom-
rådena så har det tillsammans med aktörerna tagits 
fram ett antal framtidsvisioner som syftar till att visa 
vart de prioriterade aspekterna ska leda. Framtidsvi-
sionerna ska ses som riktningar snarare än mätbara 
mål. De mål som är satta för energi- och klimatarbetet 
i länet följer de nationella mål som redogörs under 
rubriken Internationella och nationella mål.

På kommande sida visas en illustration över de 
framtagna fokusområden och prioriterade aspekter 
för Energi- och klimatstrategi för Västernorrland. 
Syftet med illustrationen är att ge en lättöverskådlig 
bild över strategins kärna.
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Fokusområde 1 
Transporteffektivt samhälle 
och fossilfria transporter

9 Trafikverket, 2018, Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar.

I Västernorrland står utsläppen av växthusgaser 
från transportsektorn för cirka en tredjedel av 
länets sammanlagda utsläpp av växthusgaser. Inom 
transportsektorn i sin tur står personbilstrafiken för 
den största andelen. År 2016 stod personbilstrafiken 
för drygt hälften av utsläppen av växthusgaser inom 
transportsektorn. Vid sidan av personbilstrafik är 
det växthusgasutsläppen från lastbilar som utgör 
största delen, år 2016 var andel 30 procent. Därav är 
en minskning av personbilstrafiken och vägbunden 
godstransport avgörande för att Västernorrland ska 
minska växthusgasutsläppen från transportsektorn 
och bidra till att nå det nationella 2030-målet 
för transportsektorn. Den omställning inom 
transportsektorn som kommer krävas för att nå 
målet behöver innehålla ett spektrum av olika 
åtgärder, i form av bl.a. nya tekniska lösningar, 
beteendemässiga förändringar och långsiktiga 
infrastrukturinvesteringar. 

Västernorrland är ett län med både förtätade och 
glest befolkade områden. De åtgärder och insatser 
som senare tas fram utifrån strategins inriktning ska 
vara anpassade för länsdelarnas olika förutsättningar. 
För de delar av en kommun med lågt invånarantal är 
traditionell kollektivtrafik inte en optimal lösning. 
För att även kunna erbjuda dessa områden kollektiva 
transportmöjligheter behövs innovationslösningar, så 

att glest befolkande områden fortsättningsvis inte ska 
vara helt bilberoende. Förutom att kollektivtrafikresor 
kan ersätta bilresor och därmed minska trafikens 
miljöpåverkan finns flera positiva följder. Såsom 
ökad regional tillgänglighet till arbetsplatser, skola, 
rekreation med mera, som dessutom ger stora 
samhällsvinster, lokalt, regionalt och nationellt.

Prioriterad aspekt - Förnybara drivmedel 
och laddinfrastruktur
För att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 
krävs en övergång till förnybara drivmedel som 
biodrivmedel eller el från förnybar elproduktion. 
Västernorrland är ett län med stora naturtillgångar 
däribland skog och vattenkraft som båda är viktiga 
komponenter i omställningen till fossiloberoende 
fordonsflotta. Att producera biobränslen baserade 
på skogsråvaror som grot eller restprodukter från 
skogsindustrierna bidrar både med att främja biodriv-
medelsmarknaden och den regionala utvecklingen.

Arbetet med att upprätta en välfungerande ladd- 
infrastruktur i länet har i och med Klimatklivet 
tagit fart både vad gäller snabbladdare och hemma-/
destinationsladdare. Enligt trafikverket utgör hemma- 
laddning 80–90 procent av den överförda energin 
till fordonet 9. Trots att publikladdning utgör en 
mindre del av andelen laddningar så är de publika 
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laddpunkterna avgörande för omställningen då de 
både ökar rörligheten och förtroendet för laddfordon. 
För att uppnå högre förtroende och en sådan rörlighet 
krävs att laddinfrastrukturen är utbyggd även i de 
delar där det idag inte är kommersiellt gångbart. För att 
utbyggnaden av dessa laddpunkter ska ske krävs att det 
offentliga finns med som medfinansiär i någon form.

Med offentlig upphandling som styrmedel finns 
goda förutsättningar att öka andelen förnybara 
drivmedel inom länets transportsektor utan att ställa 
krav på något specifikt drivmedel. Reduktionskrav i 
upphandling av transporter och fordon är en möjlig 
metod som bör främjas. Att fortsatt driva på för större 
andel biodrivmedel i den offentliga fordonsparken 
kan även gynna länets industriverksamheter, om 
exempelvis biodrivmedlet produceras i länet eller av 
en råvara hämtad från länet. 

Inom biogasproduktion finns goda förutsättningar 
för att sluta ett lokalt kretslopp. Lokala matrester 
och rester från livsmedelsindustrier kan användas 
till att producera fordonsgas. Förutom att bidra till 
minskat fossilberoende skapar biogasproduktionen 
då ett lokalt mervärde i form av fler arbetstillfällen 
och ökade ekonomiska intäkter. Därtill skapar det 
en robusthet och driftsäkerhet oberoende av andra 
länders utveckling eftersom att både råvaran finns 
lokalt och drivmedelsproduktionen sker lokalt. Ett 
tydligt exempel på detta är Härnösand Energi & 
Miljös biogasproduktion i Härnösand. 

Timmer. Oskar Norrgrann.
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Prioriterad aspekt - Beteendeförändringar
Utan förändrade transport- och resvanor kommer 
2030-målet vara mycket svårt att nå. I rapporten 
”Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar 
vi målet” 10 framgår att beteendeförändringar står för en 
ungefärlig tredjedel av måluppfyllnadsbilden. Beteende- 
förändringar syftar dels till att få större andel att välja 
kollektivtrafik eller icke motoriserat resande i de 
vardagliga transporterna. För att uppmuntra till att en 
större andel väljer kollektivtrafik behöver attraktivi-
teten för kollektivtrafiken ökas. Insatser som behöver 
prioriteras är; samordning med andra transportslag  
vid funktionella pendlar- och cykelparkeringar och håll- 
platser; höjd standard och tillgänglighet vid bytes- 
punkter; informationssatsningar för att påverka 
invånarnas attityd till kollektivresande, kollektiv- 
resande bör ses som ett enkelt resesätt. 

Förutom insatser som syftar till att ändra transport-
slag behövs insatser för att ge invånarna möjlighet 
att minska de resandet som inte behövs. Exempelvis 
genom att stimulera distansarbete, distansmöten 
eller distansarbetsplatser. På så sätt underlätta för 
medborgare som bor utanför centralorten eller i en 
annan kommun att arbeta på distans. Förutom att det 
minskar persontransporterna så kan det för samhällen 
utanför centralorten skapa möjligheter för regional 
utveckling i form av ökad verksamhet även dagtid.

10 https://www.energimyndigheten.se/globalassets/klimat--miljo/
transporter/oppet-forum/fores/fossiloberoende-fordonsflotta-2030 
---hur-re-aliserar-vi-malet-sia-utkast-20160527-a.pdf

Prioriterad aspekt - Infrastruktur
En väsentlig del i att kunna möjliggöra beteende 
förändringar är en välutbyggd och planerad 
infrastruktur, såväl inom centralorter som 
utanför centralorter. Inom centralorter och i deras 
närområden behöver cykel- och gångtrafik prioriteras 
högre genom utbyggnad av gång- och cykelstråk, 
förbättrade cykelparkeringar utifrån väder och 
stöldrisk. I och med att el-cykeln blir allt mer 
förekommande kommer avstånden för cykelpendling 
troligen att öka, och därmed ökar efterfrågan på 
cykelvägar in till centralorter.

Kollektivresande behöver förenklas och samordnas. 
Byte av färdmedel behöver underlättas även om det 
innefattar byte av transportslag, det anslutande 
fordonet behöver finnas nära det inkommande.  
Till detta hör även pendelparkering i anslutning till 
busshållplatser eller tågstationer för de som inte har 
möjlighet att resa kollektivt direkt från hemmet. 
Samordning av avgångstider behöver ökas för att göra det 
mer attraktivt att resa kollektivt och minska restiderna.

För att nå 2030-målet inom transportsektorn krävs 
en överflyttning från vägtrafik till spårtrafik. Det 
s.k. kuststråket 11 mellan Gävle och Umeå sträcker 
sig genom länet och spelar tillsammans med Ådals-
banan en avgörande roll för länets möjligheter att 
flytta över person- och godstrafik från vägnätet till 
järnvägen. I rapporten ”Åtgärdsvalstudie Kuststråket 
Gävle-Umeå” identifieras avsaknad av dubbelspår, 
uppställningsspår och underhållsspår som några 
anledningar till brist på kapacitet och tillförlitlighet. 

11 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/Atgardsvalsstudier- 
i-Vasternorrlands-lan/kuststraket-gavle-umea/
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Dessutom framgår det av Nationell plan (2014-2025) 
12 att underhållsskulden för merparten av Kuststråkets 
delsträckor kommer att öka, vilket leder till ytterligare 
försämrad funktionalitet. För att täcka upp för framtida 
underhållskostnader och för att främja spårbundna 
transporter behövs nationella investeringar i ”Kust-
stråket”. I rapporten ”Åtgärdsvalstudie Kuststråket 
Gävle-Umeå ” redovisas flertalet åtgärdspaket som 
syftar till att öka kapaciteten och tillförlitligheten på 
sträckan, och därigenom möjliggörande av en överflytt-
ning av gods- och persontrafik från väg till järnväg.

Stor energi- och klimatnytta
Kopplat till det som beskrivs under rubriken 
”Förutsättningar för Västernorrland” framgår att 
för transportsektorn är det inom vägtrafiken som 
de största förändringarna behövs. Personbils- och 
de tungafordonstransporterna behöver minskas och 
drivmedlen behöver komma från ny energibärare, så 
som förnybar el eller biobaserade drivmedel. Därtill 
behövs förändrade transportvanor.

12 https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vasternorrland/Atgardsvalsstudier-i-
Vasternorrlands-lan/kuststraket-gavle-umea/ 

Framtidsvisioner

2019 – 2025
•  Regionala insatster för förändrade  

transportvanor.

• Överflyttning från personbilresor till resor  
med kollektivtrafik.

• Beslut om nationella investeringar för att 
bygga bort flaskhalsarna i det regionala 
järnvägsnätet.

2026 – 2045
•  Kopplingarna mellan olika trafikslag är väl 

synkoroniserade för att ge goda möjligheter 
att kombinera transportslag.

• Högre andel skogsråvaror från länet i de 
förnybara drivmedlen. 

• Nuvarande flaskhalsar i länets järnvägsnät är 
bortbyggda.

Viktiga aktörer
Kommuner, privata aktörer inom drivmedelspro-
duktion och -distribution, Region Västernorrland, 
Trafikverket, elnätägare.
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Fokusområde 2

13 Regionala skogsprogrammet, 2018.

Stark och långsiktig  
Bioekonomi 
Västernorrland har mycket goda förutsättningar för 
att ta täten i omställningen till en allt mer biobaserad 
ekonomi. Sett till dagens näringsstruktur och geogra-
fiska förutsättningar är skogen den naturliga basen 
för bioekonomi i Västernorrland. Bland Sveriges län 
är Västernorrland det femte största skogslänet med 
sammanlagt 1,9 miljoner hektar skogsmark, vilket 
motsvarar 88 procent av länets landareal. Av denna 
skogsmark är närmare 90 procent, eller 1,7 miljoner 
hektar produktiv skogsmark. Skogsägarna är till 54 
procent privata aktiebolag, 41 procent enskilda privata 
skogsägare och övriga 5 procent utgörs av stiftelser, 
kommuner m.fl. Västernorrland består av en stor del 
landsbygd med många småföretagare där skogsbruket 
spelar en betydande roll för både det egna och bygdens 
företagande. Skogsbruk och skogsindustrin står för  
8 procent av länets bruttoregionalprodukt. Skogen har 
därmed en avgörande roll för den regionala utveck-
lingen, såväl för utvecklingen på gårdsnivå som  
i förädlingskedjan. 13

För en omställning till ökad biobaserad ekonomi 
krävs en aktiv och långsiktig skogsnäring där 
skogens resurser används med största möjliga 
klimat- och miljönytta. Bioenergi av skogsråvara 
har en central roll i omställningen, där produktion 
av högvärdiga produkter från biomassa ersätter 
oljebaserade produkter, s.k. substitution, samtidigt 

kan restprodukter av lägre kvalitet användas till 
annan energianvändning. Exempel på de högvärdiga 
produkterna är trä som konstruktionsmaterial 
kan ersätta betong och stål, biomassabaserade 
kemikalier som ersätter olja eller kolbaserade 
material, cellulosabaserad textil kan ersätta den 
vattenkrävande bomullen. Hur bioenergisystemet 
påverkar biologisk mångfald, markkemi, yt- och 
grundvatten, nettoutsläppen av växthusgaser 
samt lokalbefolkningens välbefinnande är viktiga 
hållbarhetskriterier att beakta i omställningen.

Prioriterad aspekt – Trähusbyggande
För ett skogslän som Västernorrland finns förutom 
klimatfördelar flera goda anledningar till att ställa 
om till ett ökat trähusbyggande. Västernorrland är 
ett län där skogs- och träindustrin är, och har varit 
en viktig näringsgren under lång tid. Genom ett ökat 
fokus på trähusbyggande i länet skapas möjligheter 
till ökat förädlingsvärde av skogsråvaran, vilket ger 
förutsättningar för fortsatt regional utveckling. Med 
den kompetens inom skogs- och träindustrin som finns 
i länet finns förutsättningarna för att vara en del högst 
upp i förädlingskedjan.

I och med att uppförandefasen är den del av 
byggprocessen som står för en allt större del av 
fastighetens totala växthusgasutsläpp kommer 
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utsläppen från denna del av processen få en allt 
större betydelse. I uppförandefasen är det främst 
konstruktionsmaterialet som har inverkan på 
växthusgasutsläppen. Vanligtvis har trä som 
konstruktionsmaterial lägre växthusgasutsläpp  
än t.ex. betong eller stål. 14

Därigenom kommer troligen intresset för trähus-
byggande fortsatt öka i hela landet. Ett skogslän som 

14 Rapport minskad klimatpåverkan från flerbostadshus Sveriges byggindustrier. 

Västernorrland bör vara aktivt i en sådan rörelse. 
Eftersom det finns goda möjligheter att verka under 
hela värdekedjan från frö till färdigt konstruktions-
material. Genom att vara ett län som aktivt främjar 
trähusbyggande gynnas såväl landsbygdsutveckling 
och lokala skogsnäringar som forskning och näringsliv.

Massafabrik. Oskar Norrgrann.
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Prioriterad aspekt – Kompetensförsörjning 
och utbildning
För att klara övergången till en större bioekonomi med 
skogsråvara som bas krävs utbildad arbetskraft i hela 
kedjan från plantsättning via avverkning till forskning 
och innovation. Idag råder brist på arbetskraft inom 
skogsnäringen och sökandetalen till utbildningarna 
är sjunkande, både på gymnasienivå och till de 
eftergymnasiala utbildningarna. Det behövs därmed 
insatser för att säkerställa arbetskraftsförsörjningen 
inom skogsnäringen så att omställningen till en mer 
biobaserad ekonomi är möjlig. Exempel på insatser 
som idag görs är Skogen i skolan som är ett nationellt 
samverkansprogram mellan skolan och Sveriges 
skogliga intressenter. I takt med att urbaniseringen 
fortsätter blir avståndet mellan unga och skogen allt 
större. Därför blir denna typ av insatser allt viktigare 
för att ge barn och unga förståelse för skogensresurser 
och samtidigt skapa intresse för friluftsliv. Många 
av de skogliga arbetstillfällena finns på mindre orter 
nära skogen vilket skapar arbetsmöjligheter på orter 
som annars har svårt att erbjuda arbetstillfällen. På 
så sätt bidrar utbildningsinsatserna inom skogsnäring 
och en övergång till mer skogsbaserad bioekonomi till 
den lokala utvecklingen på mindre orter i länet. 

Inom skogsnäringen finns kunskap om och förståelse 
för skogens potential och begränsningar för att bidra 
till att uppnå de energi- och klimatmål som sats. Denna 
kunskap behöver föras ut till både beslutsfattare och 
allmänheten för att stärka förståelsen för skogens roll 
i omställningen till ett fossiloberoende samhälle.

15 https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/skog-och-klimat/skogen-lagrar-kol/ (2019-02-14).

16 https://www.forskning.se/2008/05/30/kvavefixeringen-i-vara-barrskogar-forklaras-av-forskare-vid-slu/ (2019-02-14).

Prioriterad aspekt – Hållbart skogsbruk
Som nämnts ovan kan skogen ersätta en rad 
energiintensiva och fossila produkter för att minska 
utsläppen av växthusgaser, men för det krävs att 
skogen först avverkas. När skogen växer tas koldioxid 
upp från atmosfären och binds i mark och träd, och 
skapar på så sätt ett kolförråd. Efter avverkningen 
frigörs åter koldioxiden i takt med att träddelar bryts 
ner och produkterna som skapats av träet bränns. 
Så länge träden inte avverkas eller träprodukten 
inte bränns finns kolet lagrat. Över tid avtar dock 
förmågan att binda kol eftersom att kolförrådet 
mättas, och då skog skyddas från avverkning 
produceras mindre skogsbaserade ersättare för 
energiintensiva och fossila produkter. 15

Samtidigt finns det andra aspekter som har betydelse 
för växters förmåga att binda koldioxid, däribland 
kväve som är en begränsande faktor för tillväxten i 
våra boreala skogar. 16 

För att uppnå skogens största möjliga klimatnytta 
behövs ett balanserat och hållbart skogsbruk där  
även arbetsmetoders lokala påverkan analyseras.  
Vid utvärderingar av olika skogliga åtgärders klimat-
påverkan är det viktigt att se effekten över ett större 
landområde och i ett längre tidsperspektiv för att få 
det mest rättvisa analyserna.
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Stor energi- och klimatnytta
I länet finns stora möjligheter till att använda den 
lokala skogsråvaran för substitution av produkter med 
hög klimatbelastning. Substitutionen kan bidra till både 
regional utveckling och minskad klimatpåverkan. 

Optimering av skogen som ett kolförråd – med bibehållen 
biologisk mångfald.

Framtidsvisioner

2019 – 2025
•  Utvecklad trähusstrategi för länet.

• Ökat intresse för skogliga yrken, både på 
utbildningsnivå och i yrkelivet. 

• Högre andel skogsråvor från länet i förnybara 
drivmedlen. 

2026 – 2045
•  Ökad substitution bidrar till utfasning av olja 

och fossilplast inom flera varuområden.

• Hållbart skogbruk i länet där skogen både 
bidrar till regional utveckling och biologisk 
mångfald.

Viktiga aktörer
Skogsstyrelsen, skogsägare, Region Västernorrland, 
Länsstyrelsen, privata aktörer inom den skogsnäring-
en, Mittuniversitetet. 

Skog på Mjältön. Erik Engelro.
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Fokusområde 3

17 https://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf

18 Länsstyrelsen Västernorrland, 2018, Bostadsmarknadsanalys 2018, publikation nr 2018:3.

En hållbar bygg-  
och fastighetssektor
Energianvändning och växthusgasutsläpp
Den statistik som presenteras kring klimatpåverkan 
från bygg- och fastighetssektorn utgörs ofta endast 
av de växthusgasutsläpp som sker under en fastighets 
förvaltnings- och driftskede. Vilket gör att utsläppen 
från bygg- och fastighetssektorn i Sverige är relativt 
låga i jämförelse med andra sektorer. Det beror på 
att utsläppen under förvaltnings- och driftskedet i 
huvudsak kommer ifrån elanvändning, uppvärmning 
och kyla av fastigheter. Uppvärmningen sker idag 
främst via fjärrvärme som är biobränslebaserad 
eller via värmepumpar. Därav har bygg- och fastig-
hetssektorn i Sverige relativt låga växthusgasutsläpp 
enligt statistiken. Om däremot även utsläppen från 
byggprocessen, s.k. uppströms vägs in så skulle 
växthusgasutsläppen från bygg- och fastighetssektorn 
vara ungefär dubbelt så stora. 17 De växthusgasutsläpp 
som sker uppströms räknas idag som utsläpp inom 
industrisektorn, transportsektorn, eller som utsläpp 
utomlands om produkten inte är producerad i Sverige. 
I takt med att växthusgasutsläppen under fastigheters 
förvaltnings- och driftskede minskar blir det viktigare 
att beakta utsläppen och miljöpåverkan under hela 
fastighetenslivscykel, från byggprocess via förvalt-
nings- och driftskede till rivning. Även att dämpa 
effekttoppar i elsystemet blir allt mer viktigt, dels för 
att avlasta elnäten men även för att effekttopparna 

oftast har störst klimatpåverkan. Försäljningen av 
värmepumpar har de senaste decenniet ökat kraftigt, 
även till fastigheter med tillgång till fjärrvärme, 
vilket bidragit till att öka elbehovet under de kallaste 
perioderna då elen är som dyrast och därmed ofta har 
störst klimatpåverkan.

Tillgången på bostäder skiljer sig åt både inom 
länet och inom kommunerna. Samtliga av länets 
kommuner uppger att det är brist på bostäder i 
kommunens centralort eller innerstad. I tre av länets 
sju kommuner råder även brist i kommunernas övriga 
delar, i de andra fyra kommunerna råder balans eller 
överskott av bostäder. 18 I samtliga kommuner där 
det råder obalans görs bedömningen att det främst är 
hyresrätter som behöver byggas under den närmaste 
treårsperioden för att närma sig balans. Utmaningen 
för Västernorrland blir därmed att fortsatt stimulera 
till bostadsbyggande samtidigt som energianvänd-
ningen och växthusgasutsläpp behöver minska för  
att nå de nationella energi- och klimatmålen.
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Prioriterad aspekt - Samverkan 
För såväl små som stora fastighetsägare är energi- och 
klimatområden komplexa frågor att hantera. Oavsett 
företagsstorlek och ägandeform kan det vara svårt att 
hålla sig helt uppdaterad på egen hand inom energi- 
och klimatområdet. Därav kan det som beställare vara 
svårt att fatta energi- och klimatmässigt bra beslut, en 
väg till att nå dit kan vara samverkan. För att lära av 
varandra behövs en utveckling av samverkansplatt 
formarna i länet inom bygg- och fastighetssektorn. 
Genom en ökad samverkan möjliggörs bl.a. gemen-
samma erfarenhetsåterföring vid nybyggnationer 
eller energieffektiviseringsåtgärder, spridning av goda 
exempel, samordnade upphandlingskrav på byggbolag 
och leverantörer med mera. Med ökad samverkan finns 
även goda möjligheter till att utforma en gemensam 
färdplan för bygg- och fastighetssektorn med lokala 
mål och aktiviteter. Förutom att en sådan färdplan tyd-
liggör arbetet för att nå Sveriges energi- och klimatmål 
så skapar det en gemensam bild av Västernorrlands 
bygg- och fastighetssektor, såväl i nuet som framåt. 
Inom Västernorrland finns idag planer på att utvärdera 
möjligheterna till en sådan samverkansplattform för 
offentligt ägde fastighetsbolag, där Regionfastigheter 
Västernorrland är tänkt att agera samordnare.

19 Aronsson, Kjell-Åke, Tradition i trä: en resa genom Sverige, 2002.

Prioriterad aspekt - Kultur- &  
beteendeförändringar
Bygg- och fastighetssektorn har en stark bransch-
kultur med ofta välbeprövade arbetsmetoder och 
materialval. I en sådan kultur tenderar nya material 
och arbetsmetoder att möta motstånd. För att bygg- 
och fastighetssektorn ska bidra till att minska 
klimatpåverkan krävs att nya arbetsmetoder och 
byggmaterial släpps fram. Framförallt under byggpro-
cessen där en allt större del av växthusgasutsläppen 
under en byggnads livslängd sker. Sedan byggandet av 
miljonprogrammen har betong varit det dominerande 
konstruktionsmaterialet vid byggnation av flerbo-
stadshus. Mellan 1874 och 1994 var det även förbjudet 
att bygga flervåningshus med trästomme. Därav finns 
idag en stark kultur inom bygg- och fastighetssektorn 
att använda betong och stål som stommaterial. 19 

För att öppna upp för alternativa stommaterial som 
t.ex. trä behövs kultur- och beteendeförändringar. 
Västernorrland är ett skogslän, och därmed finns det 
flera fördelar med att använda trä förädlat i länet som 
konstruktionsmaterial. Dels har trä som stommate-
rial generellt en låg klimatpåverkan, därtill skapar 
regionalt förädlat trä ett mervärde i form av regional 
utveckling. För Västernorrland som län finns alltså 
flera anledningar till att främja ökat trähusbyggande. 
I avsnittet Bioekonomi lyfts ökat trähusbyggande fram 
ytterligare, se sida 24–25.

Bland många företagare prioriteras inte sällan investe-
ringar i stödprocesser som uppvärmning, belysning, 
ventilation etc. ned till förmån för investeringar 
kopplade till kärnverksamheten.  
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Här behövs insatser för att visa på den lönsamheten  
som finns i investeringar kopplade till energieffek-
tivisering både avseende el- och värmeanvändning. 
Ofta är systemanalyser det bästa sättet att maximera 
klimatnytta av investeringen, ett exempel på det är 
totalmetodiken. Även inom bostadssidan finns stor  
energibesparingspotential. Under miljonprogramsåren 
1965-1975 byggdes en stor mängd flerfamiljshus och 
stora bostadskomplex som idag står inför renoverings-
behov. Vid dessa renoveringar behövs kostnads- och 
energieffektiva åtgärder. Insatser för att förstärka 
energieffektiviseringars roll behöver främjas inom 
hela fastighetssektorn.

* Totalmetodiken är ett angreppssätt där flera energi-
effektiviseringar sätts samma till åtgärdspaket istället 
för att genomföras enskilt. Åtgärderna i paket uppfyller 
tillsammans lönsamhetskrav då varje enskild åtgärd inte 
göra det. 

Prioriterad aspekt – Utbildning och  
innovation 
En nyckel till att uppnå energieffektiviseringar i 
fastighetssektorn är kompetent och välutbildad 
driftspersonal. Drifts-och servicetekniker är de  
som arbetar i fastigheterna dagligen och kan fastig-
hetens energisystem bäst. Det är därför prioriterat 
att driftspersonal är välinformerade om så väl det 
senaste inom branschen som företagets energi- och 
klimatmål. Genom att ha välutbildad och kompetent 
driftspersonal skapas förutsättningar för att arbetet 
med energieffektivisering blir en del av det vardagliga 
arbetet. 

En förutsättning för hållbart byggande är att 
beställaren vet vad denne vill ha, och vad som är 
det mest hållbara alternativen. För att kunna fatta 
välgrundade beslut som beställare krävs därför 
kontinuerlig utbildning om klimatpåverkan- och 
energianvändning i byggprocesser, förvaltning och 
ombyggnation. De åtgärder som långsiktigt är mest 
energi- och kostnadseffektiva behöver prioriteras 
framför de kortsiktiga.

För att driva på arbetet med energieffektivisering  
och hållbart byggande krävs även nya tekniska 
lösningar och innovationer. Därför behövs satsningar 
på forskningsprojekt, demonstrationsanläggningar 
och pilotprojekt inom bygg- och fastighetssektorn. 
Genom sådana satsningar möjliggörs utveckling av 
nya metoder för driftoptimering, nya materialval,  
nya flexibla boendealternativ.

Analysering av data. Mostphotos.
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Stor energi- och klimatnytta
Fortsatt utfasning av eldningsolja gör stor klimatnytta.

Effektivt användande av energi har såväl ekonomiska 
fördelar som positiva miljö- och klimateffekter, 
exempelvis genom att frigöra resurser till områden där 
de gör mer nytta. 

Framtidsvisioner

2019 – 2025
•  Insatser för bred förankring och engagemang 

avseende investeringar i förnybara energi, 
energiteknik och energieffektivisering. 

• Utbildningsinsatser inom energieffektivi-
seringar och energioptimering i befintliga 
fastigheter.

• Ökat samarbete inom länets bygg- och 
fastighetssektor. 

2026 – 2045
•  Ökat trähusbyggande i länet

• Innovativ hantering av effekttopppar  
i el- och värmesystemen

• Ökad samverkan mellan skogs- och  
byggindustrin.

Viktiga aktörer
Kommuner, kommunala bostadsbolag, Region 
Västernorrland, Boverket, fastighetsägare, byggbolag, 
Mittuniversitetet.

Fabrik. Lena Ottebo.
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Fokusområde 4

20 https://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1751873-living 
planet-report-2018-60-procentig-nedgang-av-bestanden-av-vilda-rygggradsdjur 
-sedan-1970

21 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser- 
konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-och-andra-lander/

22 http://www.konkurrensverket.se/upphandling/statistik/

23 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk- 
forfattningssamling/lag-20161145-om-offentlig-upphandling_sfs-2016-1145

Hållbar konsumtion
Konsumtionen av varor är en tungt vägande orsak 
till att resursuttaget på jorden är större än vad jorden 
klarar av, enligt forskarnätverket Global Footprint 
Network lever genomsnittsmänniskan som om det 
finns 1,7 jordklot, för Sverige är den siffran 4 jordklot 20. 
Sverige placerar sig därmed på 14e plats bland de 
länder med störst resursuttag, stor del av detta beror 
på vår konsumtion. Varken Sveriges eller världen i 
storts konsumtionsvanor är långsiktigt hållbara och 
måste därför förändras. Omställningen behöver ske 
både genom ren konsumtionsminskning samt genom 
förändrade produktval. Hur varor och produkter 
kan repareras, uppdateras eller återvinnas behöver 
beaktas redan i produktionsskedet. 

Förutom att konsumtionen utarmar jordens resurser 
för den med sig stora växthusgasutsläpp. Växthus-
gasutsläpp från svensk konsumtion uppgick 2016 
till ungefär 100 miljoner CO2-ekv, ca en tredjedel av 
detta kommer från utsläpp i Sverige, s.k. territori-
ella utsläpp. Territoriella utsläpp är de utsläpp som 
används för att följa upp klimatmålen nationellt samt 
inom EU och FN. De sammanlagda utsläppen från 
svensk konsumtion har senaste 20 åren varit relativt 
oförändrade. Den enda tydliga avvikelsen är år 2009 

då växthusgasutsläppen från konsumtion minskade 
med ca 12 procent, vilket var en följd av finanskrisen 
som utlöstes hösten 2008. I övrigt är trenden att 
de territoriella växthusgasutsläppen minskar något 
samtidigt som utsläppen från svensk konsumtion 
orsakad av produktion i andra länder ökar 21.

Prioriterad aspekt - Offentlig upphandling
En betydande del av Sveriges och Västernorrlands 
konsumtion sker via offentlig upphandling. 
Konsumentverket beräknar att värdet av de inköp  
som omfattas av offentlig upphandling uppgår till 
ungefär en sjättedel av Sveriges BNP, år 2015 mot-
svarade det 642 miljarder kronor 22. Sett utifrån detta 
har de offentliga verksamheterna goda möjligheter att 
påverka konsumtionen i landet. År 2016 stärktes 
påverkansmöjligheterna ytterligare i och med en 
reglering av lagen om offentlig upphandling (2016:1145), 
då livscykelperspektiv tillkommer 23. Det finns alltså 
goda möjligheter för offentliga verksamheter att 
använda upphandling som verktyg för att främja 
energi- och klimatarbetet. De större offentliga 
verksamheterna har i många fall förutsättningar 
att ställa klimat- och energikrav för att vara en 



33Länsstyrelsen Västernorrland | Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2019

- Remissversion -

föregångare och på så sätt skapa nya marknader. Ett 
sådant exempel finns inom transportsektorn som 
står för stora växthusgasutsläpp, där det finns goda 
möjligheter att på regional och lokalnivå skapa större 
efterfrågan på förnybara drivmedel eller laddpunkter 
genom att upphandla fordon som drivs med fossilfria 
drivmedel. Därtill skapar det en andrahandsmarknad 
av fordon som drivs med förnybara drivmedel eller el.

Offentliga aktörer som kommunerna och Region 
Västernorrland som årligen göra stora inköp av varor 
och tjänster har stora möjligheter att främja och 
styra mot mer hållbara konsumtionsval. Förutom 
transportsektorn som nämns ovan bör utfasning av 
fossilplast prioriteras i största möjliga mån. Även 
myndigheter som inte upphandlar stora volymer av 
produkter har en viktig roll som offentlig förebild. 
Dels genom exempelvis hållbarhets policys och 
hållbara resvanor, vilket skapar trovärdighet för 
myndigheten. 

Dialoger mellan upphandlare och producenter för att 
förstå och bemöta varandras svårigheter underlättar 
för klimatmässigt bättre upphandlingar. Ett problem 
som ofta lyfts fram för mindre lokala producenter 
är att de har svårt att garantera de volymer som de 
offentliga verksamheterna önskar. Samtidigt som att 
producenterna med offentliga aktörer som kunder kan 
säkerställa en viss säljvolym vilket i sin tur kan skapa 
möjligheter att utveckla verksamheten, och på sikt öka 
produktionsvolymerna. Med ökad samverkan ökar 
möjligheterna till att lösa denna typ av situationer, 
därmed behöver innovativa upphandlingar främjas.

Prioriterad aspekt – Beteendeförändringar 

En förutsättning för att de nationella och internatio-
nella klimatmålen ska uppnås är att konsumtionsva-
norna ändras. Konsumtionen av produkter behöver 
minska för att både minska utsläppen av växthusgaser 
samt hushålla med de resurser som finns på planeten. 
Att konsumera tjänster istället för produkter bidrar 
oftast till lägre klimatpåverkan och mindre uttag av 
naturresurser. Därför behöver tjänster som natur- och 
kulturupplevelser med mera främjas.

Livslängden på de produkter som köps behöver bli 
längre, och när produkten inte längre är brukbar bör 
den återvinnas. En utvecklad tjänstesektor där pro-
dukter, renoveras, uppdateras istället för att kasseras 
är ett bör lyftas. Med ökat fokus på renovering och 
uppdatering minskar såväl utsläppen från transporter 
som från produktionen. Redan idag ser vi tendenser 
till denna omställning då fler och fler företag väljer att 
ta tillbaka produkten som de tidigare sålt. 

En viktig del i Västernorrlands omställning till en 
större tjänstesektor är den ökande naturturismen 
och intresset för friluftsliv. Naturturismen växer 
på global nivå såväl som i Sverige. I linje med om-
ställningen finns även möjligheter till ett förändrat 
synsätt avseende naturturism och friluftsliv, från att 
människor konsumerar upplevelser till att uppleva 
upplevelser. Detta kan bidra till en förändrad syn 
på, och förståelse för naturen och på så sätt höja 
dess värde. Västernorrland är ett län med världsunik 
natur. Att utveckla länets friluftsliv och naturturism 
främjar både den regionala utvecklingen och till 
omställningen. Utvecklingen för länets besöksnäring 
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har de senaste åren varit mycket stark, sedan år 2010 
har andelen gästnätter ökat stadigt 24.

En betydande del i hållbar naturturism är 
transportmöjligheterna till destinationerna. 
Möjligheterna till kollektiva och fossilfria resor hela 
vägen fram till destinationerna behöver förstärkas. 
En annan viktig del för en hållbar naturturism är 
möjligheterna till att hyra eller låna utrustning. 
Många friluftslivsaktiviteter kräver utrustning som 
för de flesta är produkter som sällan används, så 
som kajaker, skidor, vandringskläder, vandringskor 
med mera. Ökade möjligheter till att hyra eller 
låna utrustning vid destinationerna bidrar till den 
önskade minskningen av produktkonsumtion. Därtill 
underlättas även transporterna till destinationerna 
eftersom att mindre andel skrymmande utrustning 
behöver transporteras.

Prioriterad aspekt - Lokala livsmedel
Livsmedelskonsumtionen är en viktig del av 
konsumtionen, och som kan få många positiva 
följdeffekter om de produceras lokalt eller regionalt. 
Dels bidrar det till en ökad regional utveckling vilket 
kan ge större skatteintäkter som följd av fler arbets-
tillfällen. Därtill bidrar det till att minska de långväga 
transporterna som idag till stor del sker fossilt via 
vägtransport. Dessutom bidrar det även till att 
upprätthålla ett rikt odlingslandskap som är ett av 

24 https://www.regeringen.se/4a7e12/globalassets/regeringen/dokument/ 
finansdepartementet/pdf/2016/strategi-for-hallbar-konsumtion/strategi-for- 
hallbar-konsumtion--tillganglighetsanpassad.pdf

25 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat- 
konsumtion-och-inhemsk-produktion-av-kott/

26 https://jordbruketisiffror.wordpress.com/2016/02/28/totalkonsumtion- 
forbrukning-av-kott-aren-1960-2015/

27 Matavfallsmängder i Sverige 2012, ISBN 978-91-620-8694-7.

Sveriges miljömål. I Västernorrland uppfylls inte detta 
mål och trenden är negativ.

Förutom att främja närproducerade livsmedel behöver 
köttkonsumtionen i Sverige minska. Mellan år 1990 
och år 2010 ökade köttkonsumtionen i Sverige med 
runt 40 procent, av Sveriges köttkonsumtion importeras 
ungefär hälften 25 . De senaste åren har det dock 
skett ett trendbrott, ökningstakten har avstannat, 
för år 2017 har konsumtionen minskat jämfört med 
föregående år 26 . En minskning är nödvändig både 
hur klimat- och hälsosynpunkt. Parallellt med att 
köttkonsumtionen måste minska så behöver mer 
säsongsvarierade kostvanor främjas. På så sätt kan 
de närproducerade varorna främjas och de långväga 
transporterna minska.

Förutom förändrade val av livsmedel behöver 
även matsvinnet minskas. Enligt FN:s globala 
hållbarhetsmål ska det globala matsvinnet halveras 
per person till år 2030. I Naturvårdverkets rapport 
Matavfallsmängder i Sverige 27 kastas mest matavfall 
i hushållen, dock förekommer matsvinn i samtliga 
led av livsmedelskedjan; produktion, grossist, 
leverantör, butiker, restauranger etc. Så även om 
det mesta matsvinnen sker hos hushållen behöver 
det ske förändringar i alla led om matsvinnet ska 
halveras per person. För att nå målet behövs breda 
åtgärder som ökad samverkan i livsmedelskedjan, 
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informationskampanjer samt att varor som idag inte 
uppfyller normen på grund av utseende tas tillvara. 
Idag sorteras en stor mängd frukt och grönsaker ut 
och blir matsvinn trots att det inte är något fel på 
varan, bort sorteringen sker enbart på grund av dess 
form eller färg.

Stor energi- och klimatnytta
Resursuttaget på jorden behöver minskas, dagens nivåer 
där genomsnittssvenskens resursuttag kräver 4 jordklot 
är inte långsiktigt hållbar. Därför behövs minskad 
produktkonsumtion.

Framtidsvisioner

2019 – 2025
•  Innovativa upphandlingar främjar  

mindre aktörer

• Säsongvarierad kost och mindre andel kött.

• Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan, 
från producent till konsument. 

2026 – 2045
•  Förändrade konsumtionsmöster 

• Minimering av fossilplast

• Ökad andel lokalproducerad mat.

Viktiga aktörer
Kommuner, Region Västernorrland, statliga myndig-
heter, livsmedelsproducenter, intresseorganisationer, 
kommunala avfallsbolag, Destinationsbolag, frilufts-
livsbolag.

Grönsaksavdelningen i matbutik. Mostphotos.
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Fokusområde 5

28 pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/Vindkraftsstatistik/

29 https://www.iva.se/globalassets/rapporter/vagval-energi/vagvalel- 
sveriges-framtida-elnat.pdf

30 https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-i-sverige/elproduktion/

31 https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-el/vagvalel- 
sveriges-framtida-elproduktion.pdf

Framtidens elsystem
Västernorrland är ett av länen med högst andel 
förnybart producerad el per invånare. Elproduktionen 
i länet har de senaste åren motsvarat 8 - 10 procent 
av landets totala elproduktion. Vattenkraften står 
för den absolut största delen av elproduktion, den 
typ av elproduktion som däremot ökat mest i länet 
senaste åren är vindkraften. Enligt Energimyndighets 
statistik över installerad vindkrafteffekt placeras sig 
två västernorrländska kommuner med bland de tre 
kommuner med mest installerad vindkrafteffekt. 
Sollefteå kommun är den kommun i Sverige med 
mest installerad vindkrafteffekt och Örnsköldsviks 
kommun har tredje mest 28. Den sammanlagda 
installerade effekten vindkraft i Västernorrland var år 
2017 622 MW, vilket gör Västernorrland tillsammans 
med Skåne till de länen med tredje mest installerad 
vindkrafteffekt.

Sverige är indelat i fyra elområden, där elområde 
1 är de nordligaste och elområde 4 det sydligaste, 
Västernorrland ingår i elområde 2. En av anledningarna 
till områdesindelningen var att bättre kunna hantera 
flaskhalsar i elnätet, med flaskhalsar menas över-
föringsbegränsningar som finns mellan olika delar 
av landet. Av framtidsscenarier där vindkraft och 
solel är ersättare till kärnkraften framgår att det är 

i just elområde 2 som den största utbyggnaden av 
vindkraften kommer ske 29. Med detta som bakgrund 
i kombination med nuvarande elproduktion har 
Västernorrland en avgörande roll att spela för att 
nå Sveriges nationella målsättning om 100 procent 
förnybar elproduktion år 2040.

Prioriterad aspekt – Förnybar elproduktion 
Sveriges årliga elproduktion uppgår idag till ungefär 
160 TWh 30 och den långsiktiga prognosen är 140–180 
TWh per år. Variationen i prognosen beror bl.a. 
på vilka kraftslag som kommer att prioriteras. 
Effektbehovet för Sverige förväntas ligga i spannet 
26 - 30 GW, idag bedöms effektbehovet till 27 GW. 
Bedömningarna av det framtida elsystemet är 
alltså att både energi- och effektbehovet kommer 
öka med mest 10 procent 31. De som kommer att 
förändra Sveriges elsystem mest den närmaste 
tiden är avvecklingen av kärnkraften som idag 
står för ca 40 procent av elproduktion. I och med 
energiöverenskommelsen om 100 procent förnybar 
elproduktion leder det till en kraftig utbyggnad av 
vindkraft, solkraft, och biobaserad kraftvärme. 
Någon utbyggnad av vattenkraft ses inte som 
aktuellt i dagsläget. Det som eventuellt kan ske 
är effektiviseringar av de befintliga storskaliga 
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vattenkraftverken, vilket gör att produktion 
kan öka något. Huruvida detta är förenligt med 
miljölagstiftning är dock osäkert. Samtidigt står 
vattenkraftverken inför omprövningar kommande  
20 åren. I propositionen 2017/18:2143 Vattenmiljö  
och vattenkraft har regeringen föreslagit att Havs- 
och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och 
Svenskakraftnät ska ta fram en nationell plan för 
omprövning av vattenkraften, vilket betyder att 
samtliga av länets vattenkraftverk ska omprövas 
mellan 2020 – 2039 32. 

År 2017 var den sammanlagda elproduktionen i 
Sverige från vindkraft, solkraft och kraftvärme 
32 TWh. För att ersätta kärnkraftsproduktionen 
som idag uppgår till 65 TWh behöver produktionen 
av vindkraft, solkraft och biobaserad kraftvärme 
ungefär trefaldigas. I de scenarier som bl.a. Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) tagit fram 
för hur fördelningen kan tänkas se ut så är det 
framförallt vindkraft och solkraft som byggs ut. 
Vindkraften bedöms öka från ca 17 TWh till 40 - 70 
TWh, solkraften från ca 0,1 TWh till 5 - 15 TWh. 
Tidsperspektiven för dessa scenarion är år 2050. 
Ska Sverige nå målet om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040 krävs alltså stora utbyggnationer 
av solkraft och vindkraft 33. För att lyckas krävs 
effektiva styrmedel med långsiktiga nationella planer 
för utbyggnad av elsystemet, både regionalt och 
nationellt. Förutom förändringar av produktionen 
kommer omställningen även kräva upprustning 

32 https://www.havochvatten.se/download/18.45976b02166b3c4458c9710e/ 
1541425738002/redovisning-forstudie-nap-nationell-plan.pdf

33 https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-el/vagvalel- 
sveriges-framtida-elproduktion.pdf

34 https://www.ei.se/sv/ei-s-verksamhet/Elmarknader-och-elhandel/

och förstärkning av de nationella stamnäten 34. På 
regional- och lokalnivå bedöms näten i Västernorrland 
ha goda förutsättningar att klara omställningarna 
som väntar elsystemet. 

Som nämnts i kapitlets inledning kommer 
troligen en stor del av elproduktionsutbyggnaden i 
Västernorrland ske i form av vindkraftsutbyggnad 
i och med att elområde 2 troligen får den största 
utbyggnaden av vindkraft. Enligt vindkraftsbranschen 
är det troligaste att vindkraftsutbyggnaden fortsatt 
sker på land och att vindkraftverken kommer att 
byggas högre än tidigare. För en lyckad utbyggnad 
av vindkraften behövs en väl avvägd balans mellan 
utbyggd vindkraft och motstående intressen som finns 
kopplade till exploateringen av marken, så som natur-
och miljökrav, lokalbefolkning, produktionsbortfall 
för skogsbruk, friluftslivs- och turismintressen.

Enligt Länsstyrelsen Västernorrlands egna statistik 
så är det enbart ungefär 30 procent av de beviljade 
ansökningarna om vindkraftutbyggnad som faktiskt 
byggs. Det medför onödig administration eftersom 
att majoriteten av ansökningarna som behandlas 
inte leder till ökad vindkraftsproduktion vid första 
handläggning. Därtill är det ofta så att ansökningar 
som beviljats ber om omprövning efter att ingångs-
sättningstiden på 7 år löpt ut, vilket medför ytterligare 
administrationskostnader för något som eventuellt 
inte leder till faktisk utbyggnad av vindkraft. Utifrån 
de scenarier som finns om kraftig utbyggnaden av 
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vindkraft behövs en utredning av varför så låg andel 
byggs, för att inte administrationen i framtiden ska bli 
begränsande för utbyggnaden.

Prioriterad aspekt – Hantering  
av effektvariationer
Omställningen till hundraprocent förnybar 
elproduktion kommer att ställa andra krav på 
det svenska elnätet än vad som görs idag. Med en 
ökad andel väderberoende elproduktion kommer 
hantering av eleffekt ha en allt större roll. Flera 
faktorer som påverkar elnätet är elektrifiering av 
transportsektorn, ökad urbanisering, förändringar 
inom industrisektorn. Urbanisering ger ökat tryck 
på elnät runt och i städerna, omställning till en 
fossiloberoende industri kan också påverka elnäten. 
Utan styrning och olika typer av incitament kommer 
även elektrifiering av transportsektorn leda till ökade 
effekttoppar. Enligt Svenskakraftnäts bedömningar 
finns risk att södra Sverige år 2040 kommer ha 
effektbrist under hundratalstimmar per år 35. 
Redan idag har Svenskakraftnät varit tvungna att 
neka kapacitetsutbyggnader i Stockholmsområdet, 
Mälardalen med flera på grund av begränsningar 
i stamnätet i anslutning till dessa områden. Även 
om Svenskakraftnäts bedömningar idag inte pekar 
ut Västernorrland som ett län med risk för stora 
effektbrister i framtiden kommer förändringarna 
inom elanvändningen även påverka Västernorrland. 

För att lindra belastningen på elnätet och minska 
effektbristen behövs flera förändringar. Framtidens 
effekthantering behöver innehålla större grad av 
användarflexibilitet, större andel mikroproducenter av 

35 Svenska kraftnät, 2017, Systemutvecklingsplan 2018 - 2027.

el, ökade möjligheter till energilagring exempelvis vid 
laddning av elbilar. Elektrifiering av transportsektorn 
kan alltså både bidra till ökade effekttoppar samt 
som avlastning för elnätet, beroende på när batteriet 
laddas. För att alla dessa förändringar ska bidra till 
att lindra belastning på elnätet krävs att hushållens 
interna elsystem kommunicerar med varandra och 
det övriga elsystemet, såväl lokalt, regionalt som 
nationellt. Därigenom är det möjligt att anpassa 
effektuttagen efter produktionen, vid överskott i 
produktionen laddas bilbatterier, ackumulatortankar 
med varmvatten etc. anpassningen i effektuttag 
fungerar som småskalig energilagring. Integreringen 
mellan fastighetssidan och elnäten kommer att bli 
viktigare framöver. 

Vid sidan av effekthanteringen mellan olika system i 
Sverige kommer ytterligare utbyggnad av elnätet till 
andra länder vara ett annat sett att hantera produk-
tionsvariationer. Förutom själva utbyggnaden över 
landsgränser ställer det även krav på kapacitetsför-
stärkningar inom det svenska stamnätet för att kunna 
hantera högre effekter.

I det svenska elnätet har det historiskt sätt varit ett 
enkelriktat flöde, från ett fåtal stora produktions-
anläggningar genom stam- och regionnät ut till 
slutanvändarna på lokalnätet. Mikroproduktionen av 
solel i Sverige ökar och prognoserna visar på att den 
kommer öka ännu mer de närmaste åren. Troliga är 
att merparten kommer anslutas till lokalnäten vilket 
gör att det tidigare enkelriktade flödet nu kommer ske 
i två riktningar. För nätägarna har denna utveckling 
både positiva och negativa sidor. Å ena sidan leder det 
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till krav på ökat behov av övervakning och skydd, men 
samtidigt kan det leda till minskade förluster i nätet 
och därmed sänka kostnaderna för nätägaren. Efter-
som att användningen kan ske nära produktionen. 

Stor energi- och klimatnytta
Metoder för hantering av effekttoppar i det svenska 
i elnätet behövs. En stor utmaning för det framtida 
elsystemet i Sverige är hantering av effekttopparna, 
både när det gäller produktionstopparna och topparna i 
effektuttag. 

Framtidsvisioner

2019 – 2025
•  Ökad kommunikation mellan elproducenter 

och miljöprövningsinstanser.

• Utvecklad kommunikation mellan interna och 
externa elsystem för hanering av effektvari-
ationer.

• Insatser för bred förankring och engagemang 
avseende investeringar i förnybar elproduk-
tion och eleffektivisering.

2026 – 2045
•  Utvecklad användarflexibilitet i det svenska 

elnätet.

• Ökad samsyn kring frågor om elproduktion 
och andra intressen.

Viktiga aktörer
Länsstyrelsen, Svenska Kraftnät, elbolag, lokala 
nätägare, elproducenter.

Elnät. Lena Ottebo.
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Bilaga 1 

Urval aktivitetslista vid  
framtagande av strategi
Detta är ett urval av de aktiviteter som bidragit med innehåll till 
Energi – och klimatstrategi för Västernorrland. 

2018-05-24 
Hållbarhetsforum – Workshop  
Workshop med inriktning att identifiera fokusområden för 
Energi- och klimatstrategi för Västernorrland. 

Deltagare från Länsstyrelsen, Region Västernorrland, 
Energikontoret, Trafikverket, Mittuniversitetet, SCA, Timrå 
Kommun, Sollefteå Kommun, Sundsvalls kommun, Härnösands 
kommun.

2018-06-19 
Nätverksträff: Miljö-Energi-Klimat 
Förankringsmöte där fokusområden för strategin diskuteras 
och beslutas.

Deltagare från Länsstyrelsen, Region Västernorrland, 
Energikontoret, Härnösands kommun, Kramfors kommun, 
Sollefteå Kommun, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks 
kommun. 

2018-10-03 
Seminarium Transportutmaningen 2030 
Seminarium arrangerat av Region Västernorrland och 
Länsstyrelsen Västernorrland i samverkan med Fossilfritt 
Sverige. 

Deltagare: Under seminariet deltog över 80 representanter 
från bl.a. kommunerna, Region Västernorrland, Länsstyrelsen, 
privata inom drivmedelsproduktion och -distribution, 
transportföretag, politiker, intresseorganisationer m.fl.

2018-10-04  
Workshop med Arenan för samhällsplanering  
och resande. 
Deltagare från: Trafikverket, Region Västernorrland, 
Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå Kommun, 
Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks kommun, Din tur.

2018-11-07 
Konferens Strategiska vägval för ett hållbart byggande 
i Västernorrland 
Konferensdag arrangerat av Länsstyrelsen och Region 
Västernorrland.
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Deltagare: under seminariet deltog över 50 representanter från 
bl.a. kommuner, Region Västernorrland, Länsstyrelsen, privata- 
och offentliga fastighetsägare, konsultbolag, entreprenörer m.fl.

2018-11-08 
Arbetsmöte mellan Region Västernorrland och 
Länsstyrelsen med fokus på konsumtion och 
upphandling

2018-11-20 
Workshop med livsmedelsfokus under 
upphandlingsdag  
Deltagare från: Kommuner, Region Västernorrland och 
livsmedelsföretag. 

2018-11-29 
Nätverksträff: Miljö-Energi-Klimat 
Förankringsmöte med länets kommuner och Region 
Västernorrland. Mötet behandlade innehållet i de framtagna 
fokusområdena.

Deltagare från Länsstyrelsen, Region Västernorrland, 
Energikontoret, Härnösands kommun, Kramfors kommun, 
Sollefteå Kommun, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks 
kommun. 

2018-12-04 
Skogsnäringen – en normbrytande sektor? 
Deltagare från: Länsstyrelsen, Region Västernorrland, privat 
skogsföretag, intresseorganisationer inom skogsnäring m.fl.

2018-12-10 
Workshopdeltagande under Regionala 
skogsprogrammets sammanfattande möte 
Deltagare från: Länsstyrelsen, Region Västernorrland, privat 
skogsföretag, intresseorganisationer inom skogsnäring m.fl.

Dec 2018 – jan 2019  
Intervjuserie med aktörer kopplade till fokusområde 
Framtidens elsystem. 

2019-01-16 
Förankringsmöte utifrån första utkast 
Förankringsmöte med fokus på utkast nummer 1. 
 
Deltagare från Region Västernorrland och Länsstyrelsen.

2019-02-12 
Nätverksträff: Miljö-Energi-Klimat 
Förankringsmöte med fokus på utkast nummer 2. 

Deltagare från Länsstyrelsen, Region Västernorrland, 
Energikontoret, Härnösands kommun, Kramfors kommun, 
Sollefteå Kommun, Sundsvalls kommun, Örnsköldsviks 
kommun och Ånge Kommun. 
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 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
 

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 
Länsstyrelsen Västernorrland har fått i uppdrag av regeringen att i dialog 

med andra aktörer i länet ta fram en ny långsiktig regional energi- och 

klimatstrategi. Länsstyrelsen Västernorrland har varit process- och 

projektledare för framtagandet av Energi- och klimatstrategi för 

Västernorrland och framtagandet har skett i samarbete med Region 

Västernorrland. Därtill har ett stort antal aktörer från länet deltagit vid de 

seminarier, konferenser, intervjuer etc. som lagt grunden till strategins 

innehåll. En remissversion av Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 

har nu tagits fram och Länsstyrelsen önskar få in synpunkter från er 

organisation.   

Lämna synpunkter 
Synpunkter lämnas senast den 20 maj 2019 via e-post till 

vasternorrland@lansstyrelsen.se eller brev till Länsstyrelsen 

Västernorrland, 871 86 Härnösand. 

Märk med diarienummer 425-1455-19 

Vid frågor eller önskan om ytterligare information är ni välkomna att 

kontakta: 

Marcus Håll 

E-post: marcus.hall@lansstyrelsen.se  

Telefon: 0611- 34 90 48 alt. 072 234 66 76  

 

 

 

 

 

 

 

Karin Frejarö 

Enhetschef, Stab- och utvecklingsenheten  

 

Å 
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 Kommunfullmäktige 

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan 
kommun  

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

att grundtaxan för egenavgiften för färdtjänstresor i annan kommun är 5 
kr/km, samt  

att införa en lägsta avgift på 50 kr/resa för egenavgiften för färdtjänstresor i 
annan kommun.  

 

Beskrivning av ärendet 
En översyn har gjorts av egenavgifter för färdtjänst, för att avgiften ska vara 
lika för alla resenärer oavsett vilket fordon som används. Bakgrunden är att 
personer som rest i annan kommun och som är i behov specialfordon får 
betala en högre egenavgift än personer som nyttjar färdtjänst med personbil. 
Härnösands kommun använder i dag ett betalningsalternativ som är 25 % av 
taxameterpriset. Anledningen till att det blir dyrare med procentalternativt 
av taxameterpriset är att framkörningsavgiften för specialfordon är dyrare än 
för personbil och denna kostnad läggs på taxameterpriset.   

För att det i fortsättningen inte ska bli dyrare att resa med specialfordon i en 
annan kommun, föreslås att egenavgiften ändras från att vara 25 % av 
taxameterpriset till att grundtaxan för egenavgift för färdtjänstresor i annan 
kommun blir 5 kr/km och att en lägsta avgift om 50 kr införs.  

Kommunledningskontoret har inget att tillägga i samhällsnämndens förslag 
utan anser att justeringen bör göras eftersom att beslutet leder till en 
likvärdig egenavgift oavsett i fall personen som använder tjänsten är i behov 
av ett specialfordon eller inte.             

Socialt perspektiv 

Förändringen innebär en förbättring ut det sociala perspektivet eftersom det 
leder till en likvärdig taxa oavsett vilket fordon kunden är i behov av.   
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Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har inte någon påverkan på det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har inte någon påverkan på det ekonomiska och juridiska 
perspektivet, med hänvisning till samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
som säger att bruttokostnaderna för dessa resor kommer att bestå, men den 
intäktsvolym som kan komma att förändras är marginell.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Samhällsnämnden 2019-03-28, §59. 

Anna Bostdet 
Kanslichef 

Henrik Petré 
Utredare 
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§ 59 Dnr 2019-000033 3.3.5.1 

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan 
kommun  
Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktigen besluta 

att fastställa en lägsta avgift på 50 kr/resa för egenavgiften för 
färdtjänstresor i annan kommun, samt 

att även fastställa grundtaxan för egenavgiften för färdtjänstresor i annan 
kommun till 5 kr/km.  

Bakgrund 
Den som är beviljad färdtjänst i Härnösands kommun har även rätt till 
färdtjänstresor vid vistelse i en annan kommun. Åker en resenär till en annan 
kommun inom Västernorrlands län så anlitas beställningscentralen i Ånge 
för dessa resor. Vistas däremot resenären i en annan kommun utanför länet 
så anlitas Riksfärdtjänsten i Sverige AB (nedan kallad Riksfärdtjänsten), som 
Härnösands kommun har avtal med för dessa resor. Resorna kallas för RIAK 
resor (resor/färdtjänst i annan kommun) och biljetten gäller för resa inom 
annan kommun eller högst 5 mil till eller från annan adress i annan kommun. 
För längre resor måste två biljetter beställas.                                                                                                     
Riksfärdtjänsten sköter hanteringen av RIAK biljetter och resenären får 
kuponger/biljetter för den kommun resan avser hemskickad till sig efter ett 
beviljande av kommunens färdtjänsthandläggare och beställer sedan själv 
resan hos det taxibolag som står på biljetten.                                                     
Någon skyldighet för hemkommunen att anordna färdtjänst i annan kommun 
finns dock inte enligt Lag om Färdtjänst, men Härnösands kommun, precis 
som många andra kommuner, har sedan 2007 erbjudit denna möjlighet för 
färdtjänstberättigade som har behov av att genomföra resor utanför 
kommunen.                                                                                                                  
Vid dessa resor gäller vistelsekommunens regler för färdtjänst förutom vad 
som gäller för egenavgiften. Kommuner som är anslutna till Riksfärdtjänsten 
och som använder RIAK-biljetter för resor i annan kommun kan använda tre 
olika alternativ för hur egenavgiften ska tas ut för resan. Antingen är 
avgiften kr/km men dock lägst 30 kr/resa, ett fast belopp per resa t.ex. 50 
kr/resa eller ett procentuellt belopp av resans taxameterpris. 
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Härnösands kommun använder idag det sista alternativet enligt nuvarande 
avtal med Riksfärdtjänsten, alltså 25 % av taxameterpriset i aktuell kommun.                                                                 
Det har under senare tid kommit till vår kännedom att det blir dyrare egen-
avgiftskostnader för de som åker specialfordon i jämförelse med de som åker 
med vanlig personbil. Anledningen till detta är enligt uppgift från Riks-
färdtjänsten 2019-02-07 att hämtaavgiften men framförallt framkörnings-
avgiften för specialfordon är dyrare och att denna kostnad läggs på 
taxameterbeloppet.                                                                                            
Enligt Riksfärdtjänsten ser kostnaderna också olika ut i landet där en resa i 
Norrland med specialfordon kan kosta ca 450 kr per mil medan den i Skåne 
kan kosta ca.150 kr per mil. Konsekvenserna av detta blir att resenärer som 
är i behov av specialfordon får betala en betydligt högre egenavgift än de 
som åker med en vanlig personbil.                                                                            
Efter kontakt med verksamhetsutvecklare Maria Thid på beställnings-
centralen i Ånge, uppger hon att olika trafikavtal med olika trafik-
entreprenörer med olika priser/avtal samt om resan är samordnad också 
spelar in hur mycket en resa kostar.   

Beslutsunderlag 
Syftet med översynen/förslaget är att göra kostnaden för egenavgiften mer 
lika för alla resenärer oavsett vilket fordon som resan måste genomföras 
med. Mer rättvist för kunden skulle det vara om egenavgiften baseras på ett 
förutbestämt kilomterpris, men dock med ett lägsta pris och där då fordons-
typen inte spelar någon roll för egenavgiftens storlek.                                                  
Detta är också enligt Riksfärdtjänsten det vanligaste sättet idag att ta ut 
egenavgiften med ett fast pris per kilometer, samt ett lägsta belopp. 
Prissättningen för egenavgiften varierar dock stort från kommun till 
kommun.                                                                                                               
Enligt statistik från Riksfärdtjänsten så genomförs ca 100 s.k. RIAK resor 
per år i Härnösands kommun. Det går inte att förutsäga på kronan hur 
intäkterna i egenavgiften kommer att förändras i och med förslaget att välja 
alternativet med en fast km-taxa. Dock kan nog konstateras att brutto-
kostnaderna för dessa resor kommer att bestå, men den intäktsvolym som 
kan komma att förändras är marginell.                                                                                   
Korta resor på 1 km respektive 50 km blir något dyrare för resenären och 
intäkterna för kommunen således mer, medan de vanligaste resorna på ca.10 
km blir billigare och alltså ger mindre intäkt till kommunen. 

Förslag till förändring är att egenavgiften för resor i annan kommun skall 
ändras till 5 kr/km och med en lägsta avgift på 50 kr, jämfört mot nuvarande 
egenavgift som består av 25 % av taxameterbeloppet för aktuell resa.    

Denna förändring innebär då att kommunen erbjuder ett mer enhetligt 
taxesystem för egenavgifter för färdtjänstresor i andra kommuner. 
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Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef.  
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25.                  

______  
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Postadress 
Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 
Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
samhallsforvaltningen@harnosand.se 

Fax 
0611-34 81 65 

Bankgiro 
5576-5218 
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 Samhällsnämnden 

 

Översyn egenavgifter färdtjänstresor i annan kommun 

 

Förslag till beslut 
Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktigen besluta 

att fastställa en lägsta avgift på 50 kr/resa för egenavgiften för färdtjänstresor 
i annan kommun  

att även fastställa grundtaxan för egenavgiften för färdtjänstresor i annan 
kommun till 5 kr/km 

 
 

Beskrivning av ärendet 
Den som är beviljad färdtjänst i Härnösands kommun har även rätt till 
färdtjänstresor vid vistelse i en annan kommun. Åker en resenär till en annan 
kommun inom Västernorrlands län så anlitas beställningscentralen i Ånge 
för dessa resor. Vistas däremot resenären i en annan kommun utanför länet 
så anlitas Riksfärdtjänsten i Sverige AB (nedan kallad Riksfärdtjänsten), som 
Härnösands kommun har avtal med för dessa resor. Resorna kallas för RIAK 
resor (resor/färdtjänst i annan kommun) och biljetten gäller för resa inom 
annan kommun eller högst 5 mil till eller från annan adress i annan kommun. 
För längre resor måste två biljetter beställas.                                                                                                     
Riksfärdtjänsten sköter hanteringen av RIAK biljetter och resenären får 
kuponger/biljetter för den kommun resan avser hemskickad till sig efter ett 
beviljande av kommunens färdtjänsthandläggare och beställer sedan själv 
resan hos det taxibolag som står på biljetten.                                                     
Någon skyldighet för hemkommunen att anordna färdtjänst i annan kommun 
finns dock inte enligt Lag om Färdtjänst, men Härnösands kommun, precis 
som många andra kommuner, har sedan 2007 erbjudit denna möjlighet för 
färdtjänstberättigade som har behov av att genomföra resor utanför 
kommunen.                                                                                                                  
Vid dessa resor gäller vistelsekommunens regler för färdtjänst förutom vad 
som gäller för egenavgiften. Kommuner som är anslutna till Riksfärdtjänsten 
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och som använder RIAK-biljetter för resor i annan kommun kan använda tre 
olika alternativ för hur egenavgiften ska tas ut för resan. Antingen är 
avgiften kr/km men dock lägst 30 kr/resa, ett fast belopp per resa t.ex. 50 
kr/resa eller ett procentuellt belopp av resans taxameterpris. 
Härnösands kommun använder idag det sista alternativet enligt nuvarande 
avtal med Riksfärdtjänsten, alltså 25 % av taxameterpriset i aktuell kommun.                                                                 
Det har under senare tid kommit till vår kännedom att det blir dyrare egen-
avgiftskostnader för de som åker specialfordon i jämförelse med de som åker 
med vanlig personbil. Anledningen till detta är enligt uppgift från Riks-
färdtjänsten 2019-02-07 att hämtaavgiften men framförallt framkörnings-
avgiften för specialfordon är dyrare och att denna kostnad läggs på 
taxameterbeloppet.                                                                                            
Enligt Riksfärdtjänsten ser kostnaderna också olika ut i landet där en resa i 
Norrland med specialfordon kan kosta ca.450 kr per mil medan den i Skåne 
kan kosta ca.150 kr per mil. Konsekvenserna av detta blir att resenärer som 
är i behov av specialfordon får betala en betydligt högre egenavgift än de 
som åker med en vanlig personbil.                                                                            
Efter kontakt med verksamhetsutvecklare Maria Thid på beställnings-
centralen i Ånge, uppger hon att olika trafikavtal med olika trafik-
entreprenörer med olika priser/avtal samt om resan är samordnad också 
spelar in hur mycket en resa kostar. 

 
 
Beslutsunderlag 
Syftet med översynen/förslaget är att göra kostnaden för egenavgiften mer 
lika för alla resenärer oavsett vilket fordon som resan måste genomföras 
med. Mer rättvist för kunden skulle det vara om egenavgiften baseras på ett 
förutbestämt kilomterpris, men dock med ett lägsta pris och där då fordons-
typen inte spelar någon roll för egenavgiftens storlek.                                                  
Detta är också enligt Riksfärdtjänsten det vanligaste sättet idag att ta ut 
egenavgiften med ett fast pris per kilometer, samt ett lägsta belopp. 
Prissättningen för egenavgiften varierar dock stort från kommun till 
kommun.                                                                                                               
Enligt statistik från Riksfärdtjänsten så genomförs ca 100 s.k. RIAK resor 
per år i Härnösands kommun. Det går inte att förutsäga på kronan hur 
intäkterna i egenavgiften kommer att förändras i och med förslaget att välja 
alternativet med en fast km-taxa. Dock kan nog konstateras att brutto-
kostnaderna för dessa resor kommer att bestå, men den intäktsvolym som 
kan komma att förändras är marginell.                                                                                   
Korta resor på 1 km respektive 50 km blir något dyrare för resenären och 
intäkterna för kommunen således mer, medans de vanligaste resorna på ca.10 
km blir billigare och alltså ger mindre intäkt till kommunen. 
Förslag till förändring är att egenavgiften för resor i annan kommun skall 
ändras till 5 kr/km och med en lägsta avgift på 50 kr, jämfört mot nuvarande 
egenavgift som består av 25 % av taxameterbeloppet för aktuell resa.                   
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Denna förändring innebär då att kommunen erbjuder ett mer enhetligt 
taxesystem för egenavgifter för färdtjänstresor i andra kommuner. 

 

 

 

 

 

 

Thomas Jensen   Ulf Andersson     
Förvaltningschef   Trafik- och Fritidschef 
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§ 14 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, medborgarförslag, 
interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

• Motion – Snöröjning och vinterväghållning (KS2018-11), 

att överlämna medborgarförslag – Björnersbacke (KS2018-69) till 
samhällsnämnden för beredning och besvarande,  

att överlämna medborgarförslag – Huskurage – förebyggande arbete mot 
våld i nära relationer (KS 2018-28) till kommunstyrelsen för beredning,  

att överlämna medborgarförslag – Kulturcentrum (KS 2017-647) till 
kommunstyrelsen för beredning och besvarande, 

att överlämna medborgarförslag – Parkering Brännans förskola (KS 2018-
29) till samhällsnämnden för beredning och besvarande, samt 

att överlämna medborgarförslag – Promenadstråk (KS 2018-8) till 
samhällsnämnden för beredning och besvarande.      

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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Rubrik pa medborgarförslaget 

Medborgarförslag om Huskurage-förebyggande arbete mot våld i nära relationer 

Hår skriver du ditt förslag 

Sida 1 



E-postformulär 

Jag föreslår att kommunalägda bostadsbolaget Härnösandshus som är en av de största ägarna av lägenheter i 
Härnösand inför information från Huskurage i samtliga trappuppgångar och att Härnösands kommun 
uppmuntrar Härnösands övriga bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare av lägenheter att göra 
detsamma. 

Huskurage är en ideell förening som arbetar förebyggande och med att förhindra våld i nära relationer. 
Huskurage ger grannar och närboende verktyg för att agera om de misstänker att något inte står rätt till. De 
erbjuder kostnadsfri policy för bostadsrättsföreningar och informationsblad som sätts upp i varje trappuppgång 
som uppmuntrar till civilkurage hos grannar ifall de misstänker att barn eller vuxna far illa i sitt hem. Målet är att 
alla människor, framförallt kvinnor och barn som oftast är utsatta-ska kunna känna sig trygga i sina egna hem. 
En dörrknackning från en medmänniska kan betyda allt för personen som blir utsatt. Grannar kan rädda liv. 

Vi måsta alla arbeta för ett jämställt samhälle fritt från våld där alla kan känna sig trygga i sina hem. Ett av 
regeringens jämställdhetsmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

http://www. regeringen. se/a rti klar/2017 /0 5/ delmal-6-mans-vald-mot-kvi nnor-ska-u pphora/ 

Huskurage skapades av kriminolog Nina Rungs, som tidigare arbetar inom polisen med våld i nära relationer. 

http://huskurage.se 

Motivering (Har lamnar du en motivering till ditt forslag Motivera garna varfor du anser att forslaget ska genomforas 
och hur det skulle kunna genomforas) 

Hur kommer man igång? lnformationspapper och policy skriver man enkelt ut från Huskurages webbsida . 
Härnösand bör starta ett förebyggande arbete mot våld i nära relationer. 

Gävle kommun är ett bra exempel som infört detta förebyggande arbete, många fler exempel finns på 
Huskurage's egen webbsida. 

Statistik: 
Under 2016 anmäldes omkring 12 400 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med 
offret. (BRÅ) 
Men mörkeltalet är förmodligen mycket större, eftersom många inte anmäler och det är här som Huskurage kan 
göra skillnad. 

Ca 20 kvinnor om året dör i Sverige till följd av våld i nära relationer. Vi är säkert många som har 
Härnösandsfödda Lotta Rudholms tragiska död i färskt minne. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra! 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article23655813.ab 

Jag godkanner att Harnosands kommun enligt Personuppg1ftslagen (Pul 1998 204) lagrar och Behand lar de 
personuppgifter Jag lamnar Mitt namn och forslaget publiceras pa Harnosands kommuns hemsida 
www harnosand se . samt I kalle lser och protokoll Du kan nar som helst aterkalla ditt samtycke (Pul 1998 204 12 §) 
och darmed far ytterligare uppgifter inte behandlas Om du vill ha ytterligare information om hur dina pe rsonuppgifter 
anvands sa kontakta kommunsekreteraren . 0611 -34 80 00. 
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§ 37 Dnr 2019-000089 2.8.2.1 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA, uppföljning år 
2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta, 

att lägga informationen till handlingarna.  

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

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

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp 
kommunens systematiska brandskyddsarbete – SBA. Enligt Riktlinjer för 
systematiskt brandskyddsarbete för Härnösands kommuns verksamheter ska 
arbetet årligen redovisas till kommunstyrelsen. 

För 2018 har brandskyddsarbetet sett ut som följer:  

Policy - Systematiskt brandskyddarbete reviderad 2018. 

Policy och riktlinjer finns på kommunens intranät. 

Delegationsblankett finns på kommunens intranät. 

Hemab har inte utbildat någon personal år 2018. De har gjort en 
uppgradering av brandlarmet i kontorsbyggnaden i samband med 
ombyggnationen av huvudkontoret. 

Härnösandshus har inte utbildat någon personal år 2018 men följer 
riktlinjerna och utbildar personalen vart 4:e år och har delegerat ansvaret. 

Technichus har via kommunledningskontorets försorg utbildat 9 st personal i 
allmän brandkunskap. 

Arbetslivsförvaltningen har utbildat 124 st personal i allmän brandkunskap 
och 4 st personal i heta arbeten. Ansvaret är delegerat 

it.. Härnösands 
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Samhällsförvaltningen har utbildat 3 st personal. Via 
kommunledningskontoret har 18 st personal deltagit i allmän 
brandutbildning och 2 st personal har utbildats till brandskyddskontrollant. 
Ansvaret är delvis delegerat från förvaltningschef. Simhallen har uppdaterat 
mjukvaran i utrymningslarmet. 

På skolförvaltningen har 14 enheter av 36 enheter utbildat personal i allmän 
brandkunskap, brandskyddsansvar eller heta arbeten. 56 procent av 
enheterna följer riktlinjerna och utbildar personalen vart 4:e år. Delegering 
från förvaltningschef är gjord. 

Socialförvaltningen har utbildat 20 st personal som brandskyddskontrollant 
och 16 st personal har gått repetitionsutbildning. Projektering för bättre 
brandskydd har gjorts på ett boende. 

Kommunledningsförvaltningen har utbildat 19 st personal i allmän 
brandkunskap. 

Rådhusets lokaler har förbättrat brandsäkerheten med genomlysta nödut 
skyltar samt magnetuppställning på flera dörrar. 

Arbetet fortsätter kontinuerligt med att förbättra SBA dokumentationen i 
verksamheterna. 

Av remissvaren syns att det finns ett behov av en riktad 
informationskampanj gällande kommunens SBA policy med tillhörande 
riktlinjer. Kommunledningskontoret planerar att genomföra en sådan 
informationskampanj under år 2019. 

Socialt perspektiv 

Inga konsekvenser ur socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan ur ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ekonomiskt perspektiv genereras kostnader för bland annat, utbildningar, 
internkontroller, larminstallationer, larmförmedlingar, revisionsbesiktningar 
och anläggningsskötare. Ett bra SBA arbete kan dock minska skador på 
inventarier och byggnader vilket leder till mindre kostnader. 

Det juridiska perspektivet berörs av att SBA arbetet är lagstadgat.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-10 
Remissvar från Härnösand Energi & Miljö, Härnösandshus, 
Arbetslivsförvaltningen, Samhällsförvaltningen, Skolförvaltningen och 
Socialförvaltningen    

______  
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 Kommunstyrelsen 

Systematiskt brandskyddsarbete SBA, uppföljning år 
2018 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen besluta, 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp 
kommunens systematiska brandskyddsarbete – SBA. Enligt Riktlinjer för 
systematiskt brandskyddsarbete för Härnösands kommuns verksamheter ska 
arbetet årligen redovisas till kommunstyrelsen. 

För 2018 har brandskyddsarbetet sett ut som följer:  

 Policy - Systematiskt brandskyddarbete reviderad 2018. 

 Policy och riktlinjer finns på kommunens intranät. 

 Delegationsblankett finns på kommunens intranät. 

 Hemab har inte utbildat någon personal år 2018. De har gjort en 
uppgradering av brandlarmet i kontorsbyggnaden i samband med 
ombyggnationen av huvudkontoret. 

 Härnösandshus har inte utbildat någon personal år 2018 men följer 
riktlinjerna och utbildar personalen vart 4:e år och har delegerat 
ansvaret. 

 Technichus har via kommunledningskontorets försorg utbildat 9 st 
personal i allmän brandkunskap. 

 Arbetslivsförvaltningen har utbildat 124 st personal i allmän 
brandkunskap och 4 st personal i heta arbeten. Ansvaret är delegerat 

 Samhällsförvaltningen har utbildat 3 st personal. Via 
kommunledningskontoret har 18 st personal deltagit i allmän 
brandutbildning och 2 st personal har utbildats till 
brandskyddskontrollant. Ansvaret är delvis delegerat från 

Härnösands 
kommun 
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förvaltningschef. Simhallen har uppdaterat mjukvaran i 
utrymningslarmet. 

 På skolförvaltningen har 14 enheter av 36 enheter utbildat personal i 
allmän brandkunskap, brandskyddsansvar eller heta arbeten. 56 
procent av enheterna följer riktlinjerna och utbildar personalen vart 
4:e år. Delegering från förvaltningschef är gjord. 

 Socialförvaltningen har utbildat 20 st personal som 
brandskyddskontrollant och 16 st personal har gått 
repetitionsutbildning. Projektering för bättre brandskydd har gjorts 
på ett boende. 

 Kommunledningsförvaltningen har utbildat 19 st personal i allmän 
brandkunskap. 

 Rådhusets lokaler har förbättrat brandsäkerheten med genomlysta 
nödut skyltar samt magnetuppställning på flera dörrar. 

 Arbetet fortsätter kontinuerligt med att förbättra SBA 
dokumentationen i verksamheterna. 

 Av remissvaren syns att det finns ett behov av en riktad 
informationskampanj gällande kommunens SBA policy med 
tillhörande riktlinjer. Kommunledningskontoret planerar att 
genomföra en sådan informationskampanj under år 2019. 

Socialt perspektiv 

Inga konsekvenser ur socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan ur ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ekonomiskt perspektiv genereras kostnader för bland annat, utbildningar, 
internkontroller, larminstallationer, larmförmedlingar, revisionsbesiktningar 
och anläggningsskötare. Ett bra SBA arbete kan dock minska skador på 
inventarier och byggnader vilket leder till mindre kostnader. 

Det juridiska perspektivet berörs av att SBA arbetet är lagstadgat.   

Beslutsunderlag 
Remissvar från Härnösand Energi & Miljö, Härnösandshus, 
Arbetslivsförvaltningen, Samhällsförvaltningen, Skolförvaltningen, 
Socialförvaltningen samt eget arbete på kommunledningskontet.    

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Marie Örjestål 
Intendent 

 

Bilagor 
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Remissvar från Socialförvaltningen 
Remissvar från Härnösandshus 

Remissvar från skolförvaltningen – Systematiskt brandskyddsarbete SBA 

Remissvar från samhällsförvaltningen – Systematiskt brandskyddsarbete 
SBA 

Remissvar från Härnösand Energi & Miljö AB – Systematiskt 
brandskyddsarbete SBA uppföljning 2018 

Yttrande från arbetslivsförvaltningen – Uppföljning av systematiskt 
brandskyddsarbete 2018 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Arbetslivsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Johannesbergsgatan 3 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

arbetslivsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 85 25 
Bankgiro 

5576-5218 
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Uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete 2018 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har som ansvar att redovisa uppföljning av policy och 
riktlinjer gällande SBA inom kommunens verksamheter och bolag. 

Arbetslivsförvaltningen har nedan sammanställt redovisningen för 2018. 

Har ni utbildat personalen i allmän brandkunskap, brandskyddsansvar 

eller heta arbeten under år 2018, och hur många? 

I allmän brandkunskap har förvaltningen utbildat 124 personer under 2018 

I Heta arbeten har förvaltningen utbildat 4 personer 

Följer ni riktlinjerna och utbildar all personal vart 4:e år? 

Ja vi utbildar personalen vart fjärde år, och vi följer riktlinjerna. 

Är ansvaret delegerat? 

Ja ansvaret är fördelat enligt delegation. 

Har ni installerat brandlarm eller utrymningslarm under år 2018? 

Nej, inte under 2018. Det finns några lokaler som saknar detta, men där är 
planen att det ska installeras under 2019. 

 

 

Petra Norberg 
Förvaltningschef  

 

~ Härnösands 
~ kommun 



   

Härnösand Energi & Miljö AB Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Styrelsens säte 

Box 304 V. Ringvägen 125 Växel 0611-55 75 01 556526-3745 Härnösand 

871 26  Härnösand www.hemab.se 
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  Härnösands kommun 

  Kommunstyrelseförvaltningen 
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Remissvar angående Systematiskt brandskyddsarbete – SBA, uppföljning 
år 2018 
 
Härnösand Energi & Miljö AB har granskat rubricerade handlingar och lämnar följande synpunkter: 

 

Alla medarbetare ska genomgå allmän brandutbildning och under 2017 genomgick  64 st en 3-

timmars utbildning men under 2018 har ingen gått men däremot kommer det tillbaka 2019.  

Vi utbildar dessutom  vår personal kontinuerligt och under 2017 har 14 personer genomgått en 1-

dagsutbildning i Heta arbeten men ingen 2018. Samma sak gäller här och vi kommer med 

utbildningar för behovet under 2019. 

Vi påbörjade 2017 en uppgradering av brandlarmet och detta slutfördes under 2018.  

Brandlarmsuppdateringen har skett i samband med den nya byggnationen. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB 

 

 

 

Lena af Geijerstam Unger 
  

IÄANÖ,SAND 
ENERGI&. MILJÖ 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete med fördelning 
arbetsmiljöansvar 

Förslag till beslut  
Samhällsförvaltningen har utbildat personal under 2018 3 personer under 
2018 och inom 4 års-perioden har bussförare, simhallspersonal och 
fritidsgårdspersonal utbildats. 

Ansvaret har varit delvis delegerat från förvaltningschef och under 2019 är 
det helt delegerat till chef närmast verksamheten. 

Riktlinjerna för utbildning av personal följs till största del. 

Simhallen har uppdaterat mjukvaran i utrymningslarmet.  

Förvaltningen planerar för gemensamma övningar i Johannesbergshuset 
utifrån att arbetet med husets SBA-grupp har prioriterats upp under 2019.   

 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsförvaltningen har fått i uppdrag att återredovisa hur förvaltningen 
följer policyn och riktlinjer gällande SBA. 

   

Beslutsunderlag 

 
Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

 

Bilagor 

 

Härnösands 
kommun 



Kanal:  Remissvar 
Från:  SKN 
Skickat:  2019-03-21 15:12:54 
Till:  KS gällande ärende:  
Ämne:  2019-000068 Skolförvaltningens remissvar Systematiskt brandskyddsarbete - uppföljning 2018 
Bifogade filer: Remissvar Systematiskt brandskyddsarbete - uppföljning 2018_2019-03-20.docx 
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 Marie Örjestål 

 

Skolförvaltningens remissvar Systematiskt 
brandskyddsarbete – SBA, uppföljning år 2018 

 

Vid 2018 års uppföljning av policy och riktlinjer gällande SBA inom 
kommunens verksamheter och bolag ställdes fem frågor till respektive 
förvaltning. Dessa fem frågor sändes i sin tur till skolförvaltningens rektorer 
och förskolechefer som ansvarar för sammanlagt 36 enheter i varierande 
storlek. 15 chefer som representerar 23 enheter har besvarat frågorna. 
Skolförvaltningen saknar svar från 5 chefer (13 enheter). Svaren är 
sammanställda i diagram under respektive fråga. 

 

Fråga 1 - Har ni utbildat personalen i allmän brandkunskap, 
brandskyddsansvar eller heta arbeten under år 2018, och hur många? 

 
 
På 14 enheter har personal utbildats i allmän brandkunskap, 
brandskyddsansvar eller heta arbeten under 2018. Två enheter har utbildning 
bokad till mars-april 2019. Sex enheter har inte utbildat personal under 2018. 
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Fråga 2 - Följer ni riktlinjerna och utbildar all personal vart 4:e år? 

 
19 enheter följer riktlinjerna och utbildar personal vart 4:e år. Vid tre enheter 
har inte all personal utbildats, då chefen inte haft kunskap om riktlinjerna. En 
chef är osäker om all personal utbildats, men utbildningar har anordnats 
varje år under den tid som chefen ansvarat för enheten.  

 

Fråga 3 - Är ansvaret delegerat? 

 
Alla chefer har skrivit under delegation. De har också i hög grad delegerat 
arbetsuppgifter till s.k. brandombud/brandskyddskontrollanter. De sex chefer 
som svarat nej har inte vidaredelegerat arbetsuppgifter till 
brandombud/brandskyddskontrollanter. 
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Fråga 4 - Har ni installerat brandlarm eller utrymningslarm under år 2018? 
Varken  brandlarm eller utrymningslarm har installerats i någon av 
skolförvaltningens 36 enheter under 2018. 

 

Fråga 5 - Något annat som rör SBA som ni vill belysa? 
Synpunkter som kommit fram är att man saknar en gemensam mall för 
delegation och att särskild utbildning för skolledare borde anordnas årligen. 

 

 

Birgitta Wigren, 
Förvaltningschef 
  

Bilagor 

Bilaga 1 "[Skriv text här]"  
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Härnösands kommun 
871 80 Härnösand 
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Stadshuset 
 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 
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kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
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Systematiskt brandskyddsarbete – SBA, uppföljning år 2018 

Innehåll 

Kommunstyrelsen har som ansvar att redovisa uppföljning av policy och 
riktlinjer gällande SBA inom kommunens verksamheter och bolag. 

Har ni utbildat personalen i allmän brandkunskap, brandskyddsansvar eller 
heta arbeten under år 2018, och hur många? Nej, berörd personal kommer 
utbildas Höst-2019. 

Följer ni riktlinjerna och utbildar all personal vart 4:e år? Ja.   

Är ansvaret delegerat?  Ja.  

Har ni installerat brandlarm eller utrymningslarm under år 2018? Nej.  

Något annat som rör SBA som ni vill belysa? Annonserad tillsyn av 
Räddningstjänsten kommer ske Feb – Mars.   

Sista svarsdatum 

2019-03-18, svar ska lämnas som en sammanställning från varje 
förvaltning/bolag via centraldiariet. 

Kontaktperson 

Marie Örjestål 

Marie Örjestål 
  

Bilagor 

Bilaga 1 Policy – Systematiskt brandskyddsarbete 

Bilaga 2 Riktlinjer – Systematiskt brandskyddsarbete i Härnösands 
kommuns verksamheter inklusive delegeringsblankett 

Bilaga 3 Räddningstjänstens uppdrag – mervärde 

Bilaga 4        Delegeringsblankett 

~ Härnösands 
~ kommun 



Från: Marie Örjestål 
Skickat: den 26 mars 2019 11:55 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: VB: Svar 
 
Hej! 
Kan ni registrera detta som ett remissvar, uppföljning SBA? 
//Marie 
 

Från: Ingrid Fagerström  

Skickat: den 26 mars 2019 11:41 

Till: Marie Örjestål 

Ämne: Svar 

 
Hej Marie 
Under 2018 hade vi 20 personer som deltog i utbildningen för nya brandskyddskontrollanter och 16 
personer som deltog i repetitionsutbildningen  för brandskyddskontrollanter 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ingrid Fagerström 
Verksamhetsstrateg Socialförvaltningen 
Telefon:+46 (0) 611-34 8362 
Mobil: +046 (0) 73-271 35 73 
 
Besöksadress: 
Nämndhuset, Norra Kyrkogatan 2 
Härnösand 
 
Postadress: 
Härnösands kommun 
871 80 Härnösand 
 
www.harnosand.se 
 

http://www.harnosand.se/
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§ 38 Dnr 2019-000116 1.2.3.2 

Attestreglemente 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta Attestreglemente version 2.0.  

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

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

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

Bakgrund 
Attestreglementet har reviderats och förtydligats för att anpassas efter den 
nya inköpsorganisation som kommunen inför under maj 2019 samt 
kommunens nya systemstöd för e-handel och fakturor. Det reviderade 
attestreglementet säkerställer tillfredsställande kontroller och ger kommunen 
bättre kontroll vid attestering av ekonomiska transaktioner. 

Revidering av attestreglementet innebär anpassning av arbetsmoment och 
roller i samband med införande av ny inköpsorganisation och nytt 
systemstöd så ändras arbetsmomenten vid inköp och rollerna byter namn i 
inköpsorganisationen. Ett tydligt attestreglemente ger ökad god 
internkontroll. 

Det finns ny fyra attestmoment avseende inköp och fakturor: 
leveranskvittens, beställning, granskning och attest. Vid inköp gjorda i e-
handelssystemet tillämpas attestmomenten beställning, attest och 
leveranskvittens. För fakturor utanför e-handelssystemet tillämpas 
attestmomenten granskning och attest. Attest ska alltid göras av minst två 
personer.  
 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

it.. Härnösands 
~ kommun 
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Tydliga rutiner för attestering syftar till att kommunens mål uppfylls genom 
tillfredställande internkontroll av ekonomiska transaktioner.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12 
Attestreglemente 2.0 2019-04-11      

______  

 

it.. Härnösands 
~ kommun 
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Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 
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www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 
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Fax 
0611-348030 
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 Kommunfullmäktige 

Attestreglemente 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Attestreglemente version 2.0.  

Beskrivning av ärendet 
Attestreglementet har reviderats och förtydligats för att anpassas efter den 
nya inköpsorganisation som kommunen inför under maj 2019 samt 
kommunens nya systemstöd för e-handel och fakturor. Det reviderade 
attestreglementet säkerställer tillfredsställande kontroller och ger kommunen 
bättre kontroll vid attestering av ekonomiska transaktioner. 

Revidering av attestreglementet innebär anpassning av arbetsmoment och 
roller i samband med införande av ny inköpsorganisation och nytt 
systemstöd så ändras arbetsmomenten vid inköp och rollerna byter namn i 
inköpsorganisationen. Ett tydligt attestreglemente ger ökad god 
internkontroll. 

Det finns ny fyra attestmoment avseende inköp och fakturor: 
leveranskvittens, beställning, granskning och attest. Vid inköp gjorda i e-
handelssystemet tillämpas attestmomenten beställning, attest och 
leveranskvittens. För fakturor utanför e-handelssystemet tillämpas 
attestmomenten granskning och attest. Attest ska alltid göras av minst två 
personer.  
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1 Reglementets omfattning 
Attestreglementet gäller för kommunens samtliga interna och externa 
ekonomiska transaktioner. Det inkluderar även manuella och elektroniska 
beställningar som leder till en ekonomisk transaktion. Med attest menas att 
intyga att kontroll har genomförts utan anmärkning eller att anmärkning 
gjorts skriftligen och att åtgärder vidtagits för att rätta de fel som anmärkts. 
Kontroller i enlighet med detta reglemente är en del av kommunens interna 
kontroll. 

Kommunala bolag utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta 
kommunens regler. 

Med attestreglemente avses i denna skrift även de tillhörande 
tillämpningsanvisningarna. 
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2 Krav inför attest 
Syftet med reglementet är att säkerställa god internkontroll genom 
tillförlitliga och rättvisande attesteringar samt undvika avsiktliga och 
oavsiktliga fel. Ekonomiska transaktioner ska säkerställas genom följande 
kriterier. 

Inköp endast inköpsansvarig får göra inköp för 
kommunens räkning. Den inköpsansvarige ska 
vara behörig, ha kompetens för uppgiften och 
göra kontroller mot styrdokument för 
upphandling och inköp. 

Utförande/leverans varor och tjänster har levererats till eller från 
kommunen och/eller att transaktionen i övrigt 
stämmer med de villkor som 
avtalats/överenskommits 

Bokföringsunderlag verifikationen följer lagstiftning och god 
redovisningssed 

Betalningsvillkor betalning sker vid rätt tidpunkt, rätt belopp och 
till rätt mottagare 

Bokföringstidpunkt bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 
redovisningsperiod 

Kontering transaktionen är rätt konterad 

Beslut transaktionen överensstämmer med beslut av 
behörig beslutsfattare och att händelsen är 
förenlig med verksamhetens syfte 
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3 Organisation 
Kommunfullmäktige antar reglementet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

 Utfärda och utvärdera reglementet och tillämpningsanvisningar och 
vid behov ta initiativ till förändringar 

 Vid behov utse en generell attestant som har attesträtt för samtliga 
nämnder/förvaltningar 

Kommunens nämnder/styrelse ansvarar för att: 

 Antaget reglemente följs 

 Besluta om attestanter enligt delegationsordning 
Förvaltningschefen ansvarar för att: 

 Utse eller uppdra åt ansvariga verksamhetschefer att utse granskare, 
attestanter och inköpsansvariga. 

 Informera om attestreglementets innebörd och säkerställa att 
medarbetare har tillräcklig kompetens för uppgiften 

Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att: 

 De löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar i 
enlighet med reglementet 

Samtliga arbetare ansvarar för att: 

 Följa reglementet 

 När brister upptäcks rapportera dessa till överordnad chef 
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4 Attestantförteckning 
En attestantförteckning visar vilka personer som har attesträtt för ett eller 
flera ansvar och eventuella tillhörande koddelar. Upprättande av och beslut 
om attestantförteckning ska utföras enligt respektive nämnds 
delegationsordning.  
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5 Attest- och kontrollmoment  
Det finns fyra olika attestmoment avseende inköp och fakturahantering. 
Minst två attester utförs av olika personer. Vid beställning via e-
handelssystemet tillämpas attestmomenten beställning, attest och 
leveranskvittens. För fakturor utanför e-handelssystemet tillämpas 
attestmomenten granskning och attest. 

Följande attest- och kontrollmoment tillämpas:  

 

Leveranskvittens Attesten innebär kontroll att vara eller tjänst 
mottagits enligt order. 

Beställning Attesten innebär kontroll av att pris, 
betalningsvillkor och leveransvillkor 
överensstämmer med kommunens riktlinjer samt 
kontroll av kontering. 

Granskning Attesten innebär kontroll att pris, betalningsvillkor 
och leveransvillkor överensstämmer med gjord 
beställning, att vara eller tjänst har mottagits samt 
kontroll av kontering.  

Attest Attesten innebär kontroll av att transaktioner ryms 
inom beslutad budget, överensstämmer med fattade 
beslut och ligger inom ramen för 
verksamhetsområdet. Vidare att kontering och 
bokföringsperiod är riktig samt att verifikationen 
uppfyller krav på lagstiftning och god 
redovisningssed 

Attesten innebär ett övergripande ansvar för den 
ekonomiska transaktionen enligt 
attestantförteckning. 
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6 Tillfällig ersättare attest 
Det åligger attestant att delegera sin attesträtt, enligt attestantförteckningen, 
till ersättare under en tillfällig period då attestanten inte kan utföra sitt 
uppdrag. Samma ansvar gäller för ersättare som för ordinarie attestant under 
den perioden. Attestant får endast delegera sin attest till ersättare enligt 
attestantförteckningen. Delegering till annan tillfällig ersättare, utanför 
attestantförteckningen skall skickas skriftligen till ekonomiavdelningen. 
Delegering ska följa delegationsordningen.  
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7 Förutsättningar för kontroll 
Följande förutsättningar ska beaktas vid ovanstående kontroller: 

Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 
Huvudregeln är att ingen ensam ska utföra alla 
kontrollmoment från beställning till beslut. 

Kompetens Den som utför en kontroll ska ha tillräcklig 
kompetens för uppgiften. 

Jäv Den som utför kontrollen får inte kontrollera 
transaktioner till sig själv eller närstående. Detta 
innefattar också transaktioner med bolag och 
föreningar som den anställde eller närstående har 
nära anknytning till. 

Egna kostnader Attestant får inte attestera sina egna kostnader, så 
som representation, resor eller mobiltelefoni. 
Generellt ska egna kostnader attesteras av 
överordnad med attestbefogenheter. 

Namnteckningsprov Vid behov ska namnteckningsprov för attestanter 
lämnas. 

Dokumentation Attester ska dokumenteras, kunna spåras och 
finnas tillgängliga för kontroll.  
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1 Reglementets omfattning 
Attestreglementet gäller för kommunens samtliga interna och externa 
ekonomiska transaktioner. Det inkluderar även manuella och elektroniska 
beställningar som leder till en ekonomisk transaktion. Med attest menas att 
intyga att kontroll har genomförts utan anmärkning eller att anmärkning 
gjorts skriftligen och att åtgärder vidtagits för att rätta de fel som anmärkts. 
Kontroller i enlighet med detta reglemente är en del av kommunens interna 
kontroll. 
Kommunala bolag utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar ska beakta 
kommunens regler. 
Med attestreglemente avses i denna skrift även de tillhörande 
tillämpningsanvisningarna. 
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2 Krav inför attest 
Syftet med reglementet är att säkerställa god internkontroll genom 
tillförlitliga och rättvisande attesteringar samt undvika avsiktliga och 
oavsiktliga fel. Ekonomiska transaktioner ska säkerställas genom följande 
kriterier. 
Beställning Inköp den person som beställer varor eller tjänster för 

kommunens räkning ska vara behörig, ha 
kompetens för uppgiften och göra kontroller mot 
styrdokument för upphandling. endast 
inköpsansvarig får göra inköp för kommunens 
räkning. Den inköpsansvarige ska vara behörig, 
ha kompetens för uppgiften och göra kontroller 
mot styrdokument för upphandling och inköp. 

Utförande/leverans varan eller tjänsten varor och tjänster har 
levererats till eller från kommunen och/eller att 
transaktionen i övrigt stämmer med de villkor 
som avtalats/överenskommits 

Bokföringsunderlag verifikationen följer lagstiftning och god 
redovisningssed 

Betalningsvillkor betalning sker vid rätt tidpunkt, rätt belopp och 
till rätt mottagare 

Bokföringstidpunkt bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt 
redovisningsperiod 

Kontering transaktionen är rätt konterad 
Beslut transaktionen överensstämmer med beslut av 

behörig beslutsfattare och att händelsen är 
förenlig med verksamhetens syfte 

--1111 
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3 Organisation 
Kommunfullmäktige antar reglementet. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• Utfärda och utvärdera reglementet och tillämpningsanvisningar och 
vid behov ta initiativ till förändringar 

• Vid behov utse en generell besluts attestant samt ersättare som har 
besluts attesträtt för samtliga nämnder/förvaltningar 

Kommunens nämnder/styrelse ansvarar för att: 

• Antaget reglemente följs 

• Besluta om besluts attestanter samt dess ersättare enligt 
delegationsordning 

Förvaltningschefen ansvarar för att: 

• Utse eller uppdra åt ansvariga verksamhetschefer att utse 
gransknings-, besluts- och beställningsattestanter granskare, 
attestanter och inköpsansvariga 

• Attestanter är informerade om attestreglementets innebörd och har 
tillräcklig kompetens för uppgiften Informera om attestreglementets 
innebörd och säkerställa att medarbetare har tillräcklig kompetens för 
uppgiften 

Verksamhetsansvariga chefer ansvarar för att: 

• De löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar i 
enlighet med reglementet 

Attestanten Samtliga medarbetare ansvarar för att: 

• Följa reglementet 

• När brister upptäcks rapportera dessa till överordnad chef 
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4 Attestantförteckning 
En attestantförteckning visar vilka personer som har besluts attesträtt för ett 
eller flera ansvar och eventuella tillhörande verksamheter koddelar. 
Beslutsattesträtterna omfattar utbetalningar, interna transaktioner och löner 
samt visar beloppsgräns för driftkostnad och investeringsutgift. Upprättande 
av och beslut om attestantförteckning ska utföras enligt respektive nämnds 
delegationsordning.  

-• 
• 

---
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5 Attestantroller och ansvar för kontroll 
Det finns tre typer av attestanter; beställnings-, gransknings- och 
beslutsattest. Nedan beskrivs innebörden av respektive attesttyp. 

5.1 Beställningsattest  
Beställare ska vara behörig, utbildad och följa kommunens regler och avtal 
avseende inköp. Följande kontroller ska göras: 
 

• Att inköp gjorts i enhetlighet med upphandlingspolicy och ramavtal 
• Att pris, betalningsvillkor och leveransvillkor överensstämmer med 

kommunens riktlinjer 
• Att större inköp överensstämmer med budget, fattade beslut och 

ligger inom ramen för verksamhetsområdet 

5.2 Granskningsattest  
Kontrollera att leverans överensstämmer med beställning och i övrigt 
överenskomna villkor. Via signatur godkänna att den ekonomiska 
transaktionen är korrekt på sådant sätt att den med säkerhet i efterhand går 
att knyta till den person som utfört attesten. Granskningsattest får inte göras 
av samma medarbetare som beslutsattesterat. Följande kontroller ska göras: 
 

• Att vara eller tjänst har mottagits eller levererats och håller avtalad 
kvalitet 

• Att det finns tillräckligt underlag för att styrka transaktionen 
• Att pris, betalningsvillkor och leveransvillkor överensstämmer med 

gjord beställning 
• Kontroll av kontering 
• Överensstämmer med fattade beslut 

5.3 Beslutsattest  
Beslutsattestanten har det övergripande ansvaret för den ekonomiska 
transaktionen enligt attestförteckning. Beslutsattest innebär att via signatur 
intyga att fastställda kontroller och attester i flödet har genomförts. En 
beslutsattest innebär att utbetalning kan ske. Beslutsattest får inte göras av 
samma person som granskningsattesterat. Följande kontroller ska göras: 

• Att transaktioner ryms inom beslutad budget, överensstämmer med 
fattade beslut och ligger inom ramen för verksamhetsområdet 

• Att kontering och bokföringsperiod är riktig samt att verifikationen 
uppfyller krav på lagstiftning och god redovisningssed 
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5. Attest- och kontrollmoment  
Det finns fyra olika attestmoment avseende inköp och fakturahantering. 
Minst två attester utförs av olika personer. Vid beställning via e-
handelssystemet tillämpas attestmomenten beställning, attest och 
leveranskvittens. För fakturor utanför e-handelssystemet tillämpas 
attestmomenten granskning och attest. 
Följande attest- och kontrollmoment tillämpas:  
 

Leveranskvittens Attesten innebär kontroll att vara eller tjänst 
mottagits enligt order. 

Beställning Attesten innebär kontroll av att pris, 
betalningsvillkor och leveransvillkor 
överensstämmer med kommunens riktlinjer samt 
kontroll av kontering. 

Granskning Attesten innebär kontroll att pris, betalningsvillkor 
och leveransvillkor överensstämmer med gjord 
beställning, att vara eller tjänst har mottagits samt 
kontroll av kontering.  

Attest Attesten innebär kontroll av att transaktioner ryms 
inom beslutad budget, överensstämmer med fattade 
beslut och ligger inom ramen för 
verksamhetsområdet. Vidare att kontering och 
bokföringsperiod är riktig samt att verifikationen 
uppfyller krav på lagstiftning och god 
redovisningssed 
Attesten innebär ett övergripande ansvar för den 
ekonomiska transaktionen enligt 
attestantförteckning. 

 

-
-
-
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6 Tillfällig ersättare attest 
Det åligger attestant att delegera sin attesträtt, enligt attestantförteckningen, 
till ersättare under en tillfällig period då attestanten inte kan utföra sitt 
uppdrag. Samma ansvar gäller för ersättare som för ordinarie attestant under 
den perioden. Attestant får endast delegera sin attest till ersättare enligt 
attestantförteckningen. Delegering till annan tillfällig ersättare, utanför 
attestantförteckningen skall skickas skriftligen till ekonomiavdelningen. 
Delegering ska följa delegationsordningen. 
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7 Registrering av manuell utbetalning  
Ekonomiavdelningen ska vid registrering av manuell utbetalning kontrollera 
att beslutsattest skett av behörig person enligt attestförteckning vid manuell 
utbetalning. Kontroll att registrering överensstämmer med 
betalningsunderlaget ska göras av annan medarbetare innan transaktionen 
genomförs. 
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7. Förutsättningar för kontroll 
Följande förutsättningar ska beaktas vid ovanstående kontroller: 
Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 

Huvudregeln är att ingen ensam ska utföra alla 
kontrollmoment från beställning till beslut. 

Kompetens Den som utför en kontroll ska ha tillräcklig 
kompetens för uppgiften. 

Jäv Den som utför kontrollen får inte kontrollera 
transaktioner till sig själv eller närstående. Detta 
innefattar också transaktioner med bolag och 
föreningar som den anställde eller närstående har 
nära anknytning till. 

Egna kostnader Besluts attestant får inte besluts attestera sina 
egna kostnader, så som representation, resor eller 
mobiltelefoni. Generellt ska egna kostnader 
besluts attesteras av överordnad med besluts 
attestbefogenheter. 

Namnteckningsprov Det ska finnas Vid behov ska namnteckningsprov 
för samtliga besluts attestanter så att manuella 
utbetalningar kan kontrolleras lämnas. 

Dokumentation Attester ska dokumenteras, kunna spåras och 
finnas tillgängliga för kontroll.  

------
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§ 39 Dnr 2019-000190 1.1.2.0 

Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att anta Fördelningsmodell för grund- och schablonersättning, samt 

att uppdra åt kommundirektören att årligen följa upp, och vid behov föreslå 
kommunstyrelsen revidering av fördelningsmodellen.  

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

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

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

Bakgrund 
Förslaget till ny fördelningsmodell för grund- och schablonersättning avser 
två av de statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut till kommuner 
utan krav på ansökan: grundersättning för nyanlända personer med 
uppehållstillstånd och schablonersättning för etableringsinsatser och 
introduktion för nyanlända personer. 

Dessa två ersättningar uppgick tillsammans till drygt 35 miljoner kronor för 
Härnösands kommun under 2018. Ersättningarna regleras i förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  

Grundersättning för mottagande av nyanlända personer med 

uppehållstillstånd 
Kommunen har rätt till en årlig grundersättning motsvarande fem 
prisbasbelopp i syfte att möjligöra en beredskap för mottagande av 
nyanlända personer med uppehållstillstånd. 2018 motsvarade detta 227.500 
kr. I dagsläget fördelas grundersättningen i sin helhet till 
Arbetslivsförvaltningens mottagningsverksamhet.  
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Schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer 

Migrationsverket betalar löpande ut schablonersättning till kommunen, 
ersättningen avser täcka vissa kostnader för etablering och introduktion av 
nyanlända personer. Schablonersättningen betalas ut under de första två åren 
efter mottagandet till den kommun i vilken personen är folkbokförd.   

Schablonersättning avser täcka vissa kostnader för  

mottagning och praktisk hjälp i samband med bosättning, 

särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och viss 
annan pedagogisk verksamhet, 

utbildning i svenska för invandrare, 

kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för nyanlända som har 
kort utbildning och omfattas av förordningen om etableringsinsatser,   

samhällsorientering, 

tolkning,  

andra insatser för att underlätta etablering i samhället, samt 

vissa kostnader för ekonomiskt bistånd för personer som inte fyllt 65 år och 
administration av sådant bistånd.  

Från och med den 1 januari 2019 är schablonersättningen 142.600 kr för en 
person under 65 år, och 82.100 kr för en person som fyllt 65 år.  

Den lagstiftning som styr de statliga medlen i form av grundersättning och 
schablonersättning till kommunen från Migrationsverket har förändrats vid 
flera tillfällen sedan 2013, och nu gällande fördelningsmodell bedöms 
därmed inte längre aktuell. Även kommunens egen organisation har 
förändrats och fördelningsmodellen behöver även av detta skäl uppdateras.   

 

Förslag till ny fördelningsmodell 

Grundersättningen föreslås även fortsättningsvis i sin helhet fördelas till 
Arbetslivsförvaltningen, detta då mottagningsverksamheten för nyanlända 
personer med uppehållstillstånd organisatoriskt är placerad där.  

För schablonersättningen föreslås en ny fördelningsmodell där hela beloppet 
fördelas utifrån en fördelningsnyckel.  I arbetet med att ta fram förslaget om 
ny fördelning har olika modeller beaktats, den modell där 
schablonersättningen i sin helhet fördelas genom en fördelningsnyckel 
bedöms vara den mest optimala och effektiva. Genom att fördela hela 
ersättningen via fördelningsnyckel skapas möjlighet till förutsägbarhet av 
respektive förvaltnings fördelning. Fördelningsnyckelns utformning baseras 
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på respektive förvaltnings faktiska kostnader 2018 kopplat till målgruppen 
för ersättningen, aktuellt regelverk samt kommunens interna organinsation 
av olika verksamheter. I fördelningsmodellen ingår en årlig uppföljning samt 
revidering vid behov.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Fördelningsmodellen utgår från aktuell lagstiftning och kommunens 
nuvarande organisation. Medel fördelas genom detta till de verksamheter 
som omfattas av regelverket och de förvaltningar i vilka verksamheterna är 
organisatoriskt placerade. Detta medför i vissa fall en förändring i den 
procentuella tilldelningen till respektive förvaltning i jämförelse med nu 
gällande fördelningsnyckel.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-17 
Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning 
Jämförelse Fördelningsnyckel 2013 och fördelningsmodell Grund- och 
schablonersättning 
Fördelningsnyckel 2013      

______  
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 Kommunstyrelsen 

Fördelningsmodell för Grund- och schablonersättning 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta  

att anta Fördelningsmodell för grund- och schablonersättning, samt 
 
att uppdra åt kommundirektören att årligen följa upp, och vid behov föreslå 
kommunstyrelsen revidering av fördelningsmodellen.  
 

Beskrivning av ärendet 
Förslaget till ny fördelningsmodell för grund- och schablonersättning avser 
två av de statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut till 
kommuner utan krav på ansökan. 

 Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd, och 
 schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer. 

Dessa två ersättningar uppgick tillsammans till drygt 35 miljoner kronor för 
Härnösands kommun under 2018. Ersättningarna regleras i förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  
 
Grundersättning för mottagande av nyanlända personer med 

uppehållstillstånd 

Kommunen har rätt till en årlig grundersättning motsvarande fem 
prisbasbelopp i syfte att möjligöra en beredskap för mottagande av 
nyanlända personer med uppehållstillstånd. 2018 motsvarade detta 227.500 
kr. I dagsläget fördelas grundersättningen i sin helhet till 
Arbetslivsförvaltningens mottagningsverksamhet.  
 
Schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer 

Migrationsverket betalar löpande ut schablonersättning till kommunen, 
ersättningen avser täcka vissa kostnader för etablering och introduktion av 

Härnösands 
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nyanlända personer. Schablonersättningen betalas ut under de första två åren 
efter mottagandet till den kommun i vilken personen är folkbokförd.   
Schablonersättning avser täcka vissa kostnader för  

 mottagning och praktisk hjälp i samband med bosättning, 
 särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och 

viss annan pedagogisk verksamhet, 
 utbildning i svenska för invandrare 
 kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för nyanlända 

som har kort utbildning och omfattas av förordningen om 
etableringsinsatser,   

 samhällsorientering, 
 tolkning,  
 andra insatser för att underlätta etablering i samhället, samt 
 vissa kostnader för ekonomiskt bistånd för personer som inte fyllt 65 

år och administration av sådant bistånd.  

Från och med den 1 januari 2019 är schablonersättningen 142.600 kr för en 
person under 65 år, och 82.100 kr för en person som fyllt 65 år.  
 
Den lagstiftning som styr de statliga medlen i form av grundersättning och 
schablonersättning till kommunen från Migrationsverket har förändrats vid 
flera tillfällen sedan 2013, och nu gällande fördelningsmodell bedöms 
därmed inte längre aktuell. Även kommunens egen organisation har 
förändrats och fördelningsmodellen behöver även av detta skäl uppdateras.   
 
Förslag till ny fördelningsmodell 

Grundersättningen föreslås även fortsättningsvis i sin helhet fördelas till 
Arbetslivsförvaltningen, detta då mottagningsverksamheten för nyanlända 
personer med uppehållstillstånd organisatoriskt är placerad där.  
 
För schablonersättningen föreslås en ny fördelningsmodell där hela beloppet 
fördelas utifrån en fördelningsnyckel.  I arbetet med att ta fram förslaget om 
ny fördelning har olika modeller beaktats, den modell där 
schablonersättningen i sin helhet fördelas genom en fördelningsnyckel 
bedöms vara den mest optimala och effektiva. Genom att fördela hela 
ersättningen via fördelningsnyckel skapas möjlighet till förutsägbarhet av 
respektive förvaltnings fördelning. Fördelningsnyckelns utformning baseras 
på respektive förvaltnings faktiska kostnader 2018 kopplat till målgruppen 
för ersättningen, aktuellt regelverk samt kommunens interna organinsation 
av olika verksamheter. I fördelningsmodellen ingår en årlig uppföljning 
samt revidering vid behov.  
 
 
Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Fördelningsmodellen utgår från aktuell lagstiftning och kommunens 
nuvarande organisation. Medel fördelas genom detta till de verksamheter 
som omfattas av regelverket och de förvaltningar i vilka verksamheterna är 
organisatoriskt placerade. Detta medför i vissa fall en förändring i den 
procentuella tilldelningen till respektive förvaltning i jämförelse med nu 
gällande fördelningsnyckel.    
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Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning 
 
Denna fördelningsmodell gäller statlig ersättning från Migrationsverket i 
form av grundersättning och schablonersättning vilka regleras i förordning 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 
Fördelningsmodellen ersätter den fördelningsnyckel som sedan januari 2013 
reglerat hur ersättningen fördelas inom kommunen.  
 

Bakgrund 
Fördelningsmodellen omfattar två av de statliga ersättningar som 
Migrationsverket betalar ut till kommuner utan krav på ansökan. Dessa två 
är 

 Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd, och 
 schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer. 

Dessa två ersättningar uppgick 2018 till totalt 34,5 miljoner kronor för 
Härnösands kommun.  
 

Grundersättning för mottagande av nyanlända personer med 

uppehållstillstånd 

Kommunen har rätt till en årlig grundersättning från Migrationsverket med 
motsvarande fem prisbasbelopp, vilket 2018 motsvarar 227.500kr. Syftet är 
att möjligöra en beredskap för mottagande av nyanlända personer med 
uppehållstillstånd.   
 

Schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer 

Migrationsverket betalar löpande ut schablonersättning till kommunen, 
ersättningen avser täcka vissa kostnader för etablering och introduktion av 
nyanlända personer. Schablonersättningen betalas ut under de första två åren 
efter mottagandet till den kommun i vilken personen är folkbokförd.   
Schablonersättning avser täcka vissa kostnader för  

 mottagning och praktisk hjälp i samband med bosättning, 
 särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och 

viss annan pedagogisk verksamhet, 
 utbildning i svenska för invandrare 
 kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för nyanlända 

som har kort utbildning och omfattas av förordningen om 
etableringsinsatser,   

 samhällsorientering, 
 tolkning,  
 andra insatser för att underlätta etablering i samhället, samt 
 vissa kostnader för ekonomiskt bistånd för personer som inte fyllt 65 

år och administration av sådant bistånd.  
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Från och med den 1 januari 2019 är schablonersättningen 142.600kr för en 
person under 65 år, och 82.100 kr för en person som fyllt 65 år.  
 
 
Utformning fördelningsmodell 
Grundersättningen fördelas i sin helhet till Arbetslivsförvaltningens 
mottagningsverksamhet, detta då mottagningsverksamheten för nyanlända 
personer med uppehållstillstånd organisatoriskt är placerad där.  
 
Schablonersättningen fördelas utifrån nedanstående fördelningsnyckel. 
Modellen utgår från förordningen som styr schablonersättningen till 
kommunen, och i det fall Migrationsverket förändrar beloppet för 
schablonersättning kvarstår fördelningen utifrån den procentsats som anges i 
modellen.   

 
 

Mottagande och praktisk hjälp med bosättning 

De personer som anvisas till kommunen får stöd i sin bosättning av 
Arbetslivsförvaltningens bosättningsenhet. Personer som väljer att på egen 
hand bosätta sig i kommunen (s.k. EBO) har inte rätt till stöd av 
Arbetslivsförvaltningen och söker sig istället till socialtjänsten för att få stöd 
i frågor som rör bosättning. Socialtjänsten har ingen skyldighet att hjälpa 
personen i dessa frågor, men för att möjliggöra en snabbare väg in i det 
svenska samhället, samt för att underlätta i sin egen arbetssituation på sikt 
ger socialtjänsten stöd i bosättningsfrågor till dessa personer. Det stöd som 
personen ofta är i behov av är stöd i att folkbokföra sig, skaffa fullständigt 
personnummer, ansöka om att få ta del av socialförsäkringen, ansöka om 
diverse bidrag samt att skriva in sig i etableringsprogrammet hos 
Arbetsförmedlingen. Fördelningsmodellen tar hänsyn till vart det faktiska 
resursnyttjandet sker gällande mottagning, och fördelning av medel för 
mottagning är med lika delar fördelat till ALF och SOC.   
 
Introduktionsinsatser skola 

Schablonersättningen för barn och unga som inte fyllt 20 år avser täcka 
vissa merkostander inom skola och barnomsorg. Merkostnader kan uppstå 

Vuxna Barn och unga Över 65 år 

% Belopp % Belopp % Belopp Förvaltning 
Mottagande/ prakt isk hj älp bosättning A l f 4, 21% 6003 kr 4, 21% 6003 kr 24,63% :mooo kr A l f 
Mottagande/prakt isk hj älp bosättning SOC 4, 21% 6003 kr 4, 21% 6003 kr 24,63% 20000 kr soc 
lnt ro/merkostnader sko la 0,00% - kr 63,11% 89 995 kr 0,00% - kr SKOl 
SFI 31,78% 45 318 kr 0,00% - kr 0,00% - kr A l f 
Anpassad Komvux, ej SFI 7,99% 11 394 kr 0,00% - kr 0,00% - kr A l f 
Samhäl lsorient ering 5,00% 7 130 kr 0,00% - kr 7,38% 5 993 kr A l f 
Tolkning Alf 2,10% 2 995 kr 0,00% - kr 7,39% 6001 kr A l f 
Tolkning SKOL 0,00% - kr 2,10% 2 995 kr 0,00% - kr SKOL 
Tolkning SOC 2,10% 2 995 kr 0,00% - kr 7,39% 6 001 kr soc 
Insatser för att under lätta et ablering 0,00% - kr 1,65% 2 353 kr 14,29% 11 603 kr KSF 
Insatser för att under lätta et ablering 0,27% 385 kr 1,66% 2 367 kr 14,29% 11 603 kr SAM 
Insatser för att under lätta et ablering 17,80% 25 383 kr 1,60% 2 282 kr 0,00% - kr A l f 
Vissa kostnader för bist ånd 24,54% 34 994 kr 21,46% 30 602 kr 0,00% - kr soc 

100,00% 142 600 kr 100,00% 142 600 kr 100,00% 81 200 kr 
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där det krävs särskilda insatser såsom ex. kartläggning, introduktion, 
anpassning av undervisningen och studiehandledning på modersmål.    
Svenska för invandrare, SFI 

Svenska för invandrare är grundläggande utbildning i det svenska språket 
för vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska, är över 16 år och 
som har uppehållstillstånd i Sverige. Schablonersättningen avser att täcka 
kostnaden för SFI till de personer som omfattas av regelverket för denna 
ersättning.  
 
Anpassad Kommunal vuxenutbildning, Komvux 

Schablonersättningen avser att täcka vissa kostnader för kommunal 
vuxenutbildning som särskilt anpassats för personer som tar del av 
Arbetsförmedlingens etableringsprogram samt har kort 
utbildningsbakgrund.  (Målgruppen framgår av 14§ förordningen 
(20100:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.) De 
anpassningar som avses kan exempelvis vara individuella lösningar i syfte 
att ge eleven rätt förutsättningar för att nå målen för sin utbildning genom 
anpassade läromedel, extra utrustning, extra färdighetsträning, digital teknik 
med anpassade programvaror, hjälp att förstå texter, samt studiehandledning 
på modersmål inom denna utbildning.   
 
Samhällsorientering, SO 

Samhällsorientering är en utbildning on det svenska samhället, om 
rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och hur samhället är 
organiserat. Arbetslivsförvaltningen erbjuder utbildningen till personer 
mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är 
anhörig-invandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 
1 maj 2013). Schablonersättningen avser att täcka kostnader för 
samhällsorientering för de personer som omfattas av regelverket för denna 
ersättning. 
 
Tolkning 

Kostnader för tolk till målgruppen återfinns hos Arbetslivsförvaltningen, 
Skolförvaltningen och Socialförvaltningen, och fördelas i modellen med lika 
stor del till dessa.   
 
Insatser för att underlätta etablering i samhället 

I regelverket som styr schablonersättningen finns ett utrymme för 
kommunen att själv, utifrån sin egen organisatoriska uppbyggnad, avgöra 
vilken verksamhet utöver ovanstående som bör omfattas av 
schablonersättningen. Detta ska dock rymmas inom ramen för initiala 
kostnader för målgruppen.  
 

Kommunstyrelseförvaltningen:  
Fördelningen avser verksamhet inom kulturområdet som nyckel till 
integration. Medlen kan exempelvis användas till att öka den digitala 
kompetensen hos målgruppen genom behovsanpassade utbildningar och 
insatser på det digitala området inom bibliotekets verksamhet. 
Aktiviteter inom det konstnärliga området, exempelvis i form av 
workshops i konsthallens regi är ytterligare exempel på vad medlen kan 
nyttjas till.  
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Samhällsförvaltningen:  
Fördelingen avser täcka vissa kostnader som möjliggör verksamhet eller 
skapar fysiska ytor som främjar integration. Exempel på kostnader som 
möjliggör verksamhet kan vara hyra av idrottshallar, planer eller 
utrustning. Exempel på fysiska ytor syftar i första hand på att skapa 
spontanidrottsytor eller andra ytor med målsättningen att främja 
integration.  
 

Arbetslivsförvaltningen: 
Fördelningen avser arbetsmarknadsinsatser i syfte att korta tiden till 
arbete och egen försörjning för målgruppen. Exempel på 
arbetsmarknadsinsatser är stöd av arbetsmarknadskonsulent, praktik och 
tidsbegränsade anställningar inom arbetsmarknadsområdet samt 
utbildningsinsatser.  

 
Vissa kostnader för bistånd 

I schablonersättningen ingår viss ersättning för kostnader för ekonomiskt 
bistånd för personer som inte fyllt 65 år, samt ersättning för administration 
av sådant bistånd.    
 
 
Uppföljning  
Fördelningsmodellen ska följas upp årligen och revideras vid behov.  
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Jämförelse mellan nuvarande fördelningsnyckel och 
Fördelningsmodell för Grund- och schablonersättning 
 

Nedan följer en tabell med kort beskrivning av de mest betydande 
skillnaderna mellan Fördelningsnyckel 2013 och Fördelningsmodell för 
Grund och schablonersättning.  

 

 

 Fördelningsnyckel 

2013 

Fördelningsmodell 

Grund- och 

schablonersättning 

Mottagande och 

praktisk hjälp med 

bosättning 

Fördelat till ALF Med lika delar fördelat 
till ALF och SOC 

Intro och 

merkostnader skola 

Inkluderar kostnader 
för tolk  

Tolkkostnader särskiljs 

SFI Fördelning både för 
vuxna och personer 
över 65år. 

Enbart fördelning för 
vuxna då personer över 
65 endast i 
undantagsfall väljer att 
ta del av insatsen. 

Anpassad Komvux Ingen fördelning Fördelas till ALF med 
det belopp som 
öronmärkts i 
schablonersättningen 
för ändamålet. 

Tolkning Kostnad för tolk är 
inbakade i övriga 
poster 

Kostnad för tolk 
särskiljs och fördelas 
med lika delar till ALF, 
SOC och SKOL  

---
Härnösands 
kommun 
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Insatser för att 

underlätta etablering 

Fördelning till ALF 
och SAM. Kultur låg 
organiserat under SAM 
vid tiden för beslut om 
fördelningsnyckeln 

Fördelning till ALF, 
SAM samt KSF 

Vissa kostnader för 

bistånd 

Fördelades för samtliga 
åldersgrupper 

Fördelas inte för 
personer över 65 år 
som en följd av 
förändringar i 
lagstiftning och 
pensionssystemet 

 

Gällande Samhällsorienteringen SO, finns ingen betydande skillnad mellan 
fördelningsnyckel från 2013 och föreslagen modell, dock en minskad 
fördelning. Fördelningen väntas täcka kostnaden för samhällsorientering för 
målgruppen.  

 

 

 
 
Malin Ullström 
Processledare 

 
 

 



I " " I HARNOSANDS KOMMUN 

Dnr.K~ \ '1-'-f O 1- Oio 
Fördelningsnyckel 2013-2014 

Förvaltning Vuxna % 
Barn och 

% Förvaltning Oler65är % unga 
1. Mottagande mm (1) Alf 6200 7,54% 6200 7,54% Alf 9900 19,26% 
2. Särskilda mottagningsinsatser Skola 0 0,00% 53500 65,09% Alf 0 0,00% 
3. Svenska för invandrare "SFI" Alf 3-1700 42,21% 0 0,00% A'~ " 35000 68,09% 
4. Samhällsorientering Alf 6000 7,30% 0 0,00% Alf 6000 11,67% 
5. Andra insatser för att underlätta 
etablering Alf 12800 15,57% 0 0,00% Alf 0 0,00% 
5. Andra insatser för att underlätta 
etablering Sam 500 0,61% 500 C,61% - ~ 0,00% u 

6. Försörjningstöd Soc 22000 26,76% 22000 26,76% Soc 500 0,97% 
Summa 82200 100% 82200 100'¾ 51 400 100'¾ 
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§ 40 Dnr 2018-000497 140 

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i 
Härnösands kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen. I yrkandet ansluter sig 
Anders Gäfvert (M).      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
och Christina Lindbergs (C) förslag om bifall. 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Christina Lindbergs (C) förslag. 

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

Reservation 
Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 
Ida Skogström (M) har lämnat in en motion som föreslår att vi ska utreda 
möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i 
Härnösands kommun, samt att införa Rättviksmodellen i Härnösands 
kommun. 

Rättviksmodellen handlar om hur kommunen tar ut avgifter för tillsyn som 
sker inom livsmedelsbranschen. Idag tas en årlig kontrollavgift ut som tas ut 
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innan kontroll. Utöver detta kan även kontrollavgifter för ytterligare tillsyn 
tillkomma. 

Rättviksmodellen innebär att avgiften istället tas ut efter utförda kontroller.  
Det kan med denna modell bli lättare för företag att förstå vilka kontroller 
man betalar för. Rättviksmodellen har införts i flera kommuner och 
rekommenderas numera även av Livsmedelsverket. 

Det har genomförts en statlig utredning om en ny avgiftsförordning som 
föreslås införas år 2020. Den modellen kommer att vara bindande för 
kommunerna, så att alla kommuner gör lika.  

I avvaktan på beslut om förslagen i den statliga utredningen och den nya 
avgiftsmodellen föreslår kommunledningskontoret att motionen om att 
utreda och införa rättviksmodellen ska avslås då det inte kan anses 
resurseffektivt att utreda en modell när vi redan nu vet att det kommer ny 
lagstiftning på området inom kort. 

I beredningen av motionen har miljöavdelningen varit delaktiga. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 
Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands kommun, 
Ida Skogström (M), 2018-11-26      

______  
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i 
Härnösands kommun 

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

att avslå motionen.  

 

Beskrivning av ärendet 
Ida Skogström (M) har lämnat in en motion som föreslår att vi ska utreda 
möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i 
Härnösands kommun, samt att införa Rättviksmodellen i Härnösands 
kommun. 

Rättviksmodellen handlar om hur kommunen tar ut avgifter för tillsyn som 
sker inom livsmedelsbranschen. Idag tas en årlig kontrollavgift ut som tas ut 
innan kontroll. Utöver detta kan även kontrollavgifter för ytterligare tillsyn 
tillkomma. 

Rättviksmodellen innebär att avgiften istället tas ut efter utförda kontroller.  
Det kan med denna modell bli lättare för företag att förstå vilka kontroller 
man betalar för. Rättviksmodellen har införts i flera kommuner och 
rekommenderas numera även av Livsmedelsverket. 

Det har genomförts en statlig utredning om en ny avgiftsförordning som 
föreslås införas år 2020. Den modellen kommer att vara bindande för 
kommunerna, så att alla kommuner gör lika.  

I avvaktan på beslut om förslagen i den statliga utredningen och den nya 
avgiftsmodellen föreslår kommunledningskontoret att motionen om att 
utreda och införa rättviksmodellen ska avslås då det inte kan anses 
resurseffektivt att utreda en modell när vi redan nu vet att det kommer ny 
lagstiftning på området inom kort. 

I beredningen av motionen har miljöavdelningen varit delaktiga. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Härnösands 
kommun 
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Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 
Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands kommun, 
Ida Skogström (M), 2018-11-26  

 

Anna Bostedt 
Kanslichef  

Ina Lindström 
Utredare 

 



2018-11-19 

 
Inför Rättviksmodellen ”Tillväxt & tillsyn” i Härnösands kommun 
Det är av högsta prioritet att förbättra Härnösands näringslivsklimat. Med framgångsrika, 
kreativa och satsande företag kommer fler i jobb, flera som betalar skatt och därmed kan 
kommunen nå bästa möjliga välfärd. För mig och Nya Moderaterna är detta nyckelfrågor - en 
bra välfärd, ett gott företagsklimat och fler Härnösandsbor i jobb. 
I Härnösands kommun vittnar företagare om skilda världar, en del företag möts med öppna armar 
och lovord om stöd och samarbete från kommunen, medan en del knappt eller aldrig sett till en 
kommuntjänsteman eller fått kalla handen från kommunen när de behövt hjälp eller råd. Så får det 
inte vara. Ett bra företagsklimat kommer alla företagare till del och med det skapas synergieffekter 
och en sund konkurrens som är att föredra.  
 
Alla företag ska behandlas rättvist även när det kommer till den tillsyn som utförs av kommunen. 
Idag har vi ett system där alla som får tillsyn i livsmedelsbranschen har en årlig kontrollavgift som tas 
ut innan eventuell kontroll, och sedan också löpande kontrollavgifter för eventuell ytterligare tillsyn. 
Såhär ser vi däremot inte att det är för företag som får tillsyn enligt t.ex. miljöbalken eller 
strålskyddslagen, de har istället enbart taxa vid faktiskt utförd kontroll. Det finns en ojämlikhet i 
dessa fall som inte är skälig. Även fastän företagen och branscherna skiljer sig åt behöver det inte 
innebära att avgifterna och modellerna för hur taxor och avgifter ska tas ut ska skilja sig åt på det 
här sättet. Rimligtvis borde avgifter endast tas ut efter utförda kontroller, så att det inte finns någon 
oklarhet i vad företaget betalar för och inte. En rådgivande dialog mellan företag och kommunala 
tjänstemän kan ersätta den oskäliga förskottsbetalningen för tillsyn.  

Detta betyder inte att kontrollerna ska ske mer sällan eller mer selektivt, intentionen är enbart att 
kommunikationen och den upplevda servicen för företagarna ska bli bättre. Rättviksmodellen har 
införts i många av Sveriges kommuner och är numer Livsmedelsverkets rekommendation om hur 
livsmedelstillsynen ska hanteras.  

Det är bättre för vårt företagsklimat att skapa dialoger med Härnösandsföretagen, ta hänsyn till 
småföretagarnas vardag, och försöka att skapa ett bättre arbetsklimat för dem genom en modell 
som premierar dialog framför förelägganden och viten. Vi hjälps åt att göra rätt, och vi hjälps åt att 
uppnå ett bättre företagsklimat.   

Vi ska ha som ambition att Härnösand ska vara den bästa kommunen i Västernorrland att driva 
företag i, och därför ska vi göra det vi kan för att tillmötesgå och göra det attraktivt att starta och 
driva företag HÄR.       

- Att vi utreder möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i 
Härnösands kommun, samt  

- Att införa Rättviksmodellen i Härnösands kommun.  

 

Ida Skogström  

Nya Moderaterna  



l
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§ 153 Dnr34630 

Tillkommande motioner, medborgarförslag, 
interpellationer och frågor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt och tillsyn·' i 
Härnösands kommun (KS2018-497) till kommunstyrelsen för beredning, och 

att överlämna Medborgarförslag - Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
(KS2018-516) till socialnämnden för beredning och besvarande. 

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. 

Beslutsunderlag 
Beslut kommunfullmäktiges presidieberedning § 79, 2018-12-06 
Motion - Inför Rättviksmodellen '"Ti llväxt och tillsyn" i Härnösands 
kommun (KS2018-497 
Medborgarförslag - Medicinskt ansvarig för rehabilitering (KS2018-516) 
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§ 41 Dnr 2019-000199 1.1.1.1 

Anpassning till nya redovisningslagen 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader 
från och med 2019 samt  

att uppdra till kommunstyrelsen att anpassa reglementet för ekonomistyrning 
utifrån den nya redovisningslagen.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och 
Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på ett tillägg till andra attsatsen enligt följande: 
att uppdra till kommunstyrelsen att anpassa reglementet för ekonomistyrning 
utifrån den nya redovisningslagen.   

Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till 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 kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.   

Bakgrund 
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i 
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har 
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och 
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena 
inför den nya lagen var det mycket diskussioner om 
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pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa 
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om 
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld 
eller avsättning”.  

En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar 
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning 
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på 
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.  

För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs 
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen 
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16 
Uppdrag konsekvenser från fullfondering till blandmodell pensioner    

______  
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 Kommunfullmäktige 

Anpassning till nya redovisningslagen 

 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader 
från och med 2019,  
att anpassa reglementet för ekonomistyrning utifrån ny redovisningslagen,  
 

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i 
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har 
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och 
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena 
inför den nya lagen var det mycket diskussioner om 
pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa 
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om 
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld 
eller avsättning”.  
 
En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar 
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god 
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning 
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på 
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.  
 
För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs 
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen 
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.  

Härnösands 
kommun 
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Socialt perspektiv 

Ekologiskt perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

.   

Beslutsunderlag 
Uppdrag konsekvenser från fullfondering till blandmodell pensioner.  

Birgitta Wigren 
Tf Kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 
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Utredning effekten av byte från fullfondering till blandmodellen av pensionsskulder 
 

Bakgrund Härnösands kommun 
 

 Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i balansräkningen 

s k fullfondering av pensionsskulden. 

 Sedan år 2009 har kommunen tryggat del av kommunens pensionsåtagande (för personer 

som är födda till och med år 1943) i Mellersta Norrlands pensionsstiftelse.  

 Under 2018 har kommunen bytt leverantör av pensionshanteringen och skuldberäkningar 

från KPA till Skandia. 

 

Syftet med en pensionsstiftelse är att trygga hela eller delar av kommunens pensionsåtagande. 

Stiftelsen lyder under tryggandelagen, precis som privata företag, och kontrolleras av 

Finansinspektionen vad gäller finansiell tillsyn och länsstyrelsen vad gäller det stiftelserättsliga. 

Stiftelsen är en egen juridisk person. Kommunen betalar in pengar och stiftelsen förvaltar medlen 

efter särskilda riktlinjer och policyer. Stiftelsen betalar inte ut några pensioner, det ansvarar 

kommunen för. Kommunen kan sedan hämta gottgörelse ut stiftelsen för faktiska 

pensionskostnader så länge den före detta anställda lever. Pensionsstiftelsens enda uppgift är 

förvaltning av kommunens pensionsmedel. Pengarna i pensionsstiftelsen är låsta till 

pensionsutfästelserna. 

 

Lagreglering och anvisningar för pensionsskuldens redovisning i kommuner 
 

Lagen om kommunal redovisning infördes år 1998 och började tillämpas i kommunerna år 1999. 

Den nya lagen innebar bland annat att kommunerna ska redovisa pensionsskulden enligt den sk 

blandade modellen. 

 

1998 var pensionsavtalen helt förmånsbestämda och samordnade med den allmänna pensionen. 

Samtidigt var metoderna för att beräkna den uppkomna pensionsskulden svagt utvecklade och det 

fanns inga bestämda regler för hur pensionsskulden skulle redovisas. Nu var frågan om hur 

pensionsskulden skulle redovisas? Enligt god redovisningssed borde hela pensionsåtagandet 

redovisas som avsättning i balansräkningen – oavsett när pensionsförmånerna intjänats. Med 

fullfondering är kommunens årliga kostnad ny intjänade pensioner (både förmånsbestämd och 

avgiftsbestämd pension) samt värdesäkring av hela pensionsåtagandet. Värdesäkring innebär en 

uppräkning och samordning av tjänstepensionen samt diskonteringsräntan, ofta kallas RIPS-räntan 

(numera enligt RIPS 17). Problemet var att om kommuner redovisade hela pensionsskulden i 

enlighet med fullfondering skulle resultaträkningen inte kunna fungera som avstämning mot 

balanskravet. Lösningen blev en blandmodell, importerad från USA, som klöv skulden i två delar. 
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Pensionsåtaganden från 1998 och framåt skulle redovisas som en avsättning på balansräkningens 

skuldsida. Pensionsåtaganden intjänade före 1998 redovisas däremot som en ansvarsförbindelse i 

balansräkningen – och belastade därmed inte soliditet och eget kapital.  

 

Samtidigt gick tjänstepensionsavtalen mot att bli allt mera avgiftsbestämda. Den avgiftsbestämda 

delen skulle placeras i försäkringsbolag, valt av den anställde. Den förmånsbestämda delen av 

tjänstepensionen (över 7,5 inkomstbasbelopp) skulle däremot fortsatt belasta skuldsidan i 

balansräkningen. Totalt sett minskade den fortsatta uppbyggnaden av pensionsskulden och 

kostnadsmassan blev mer förutsägbar. 

 

Ny lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I 

förarbetena inför den nya lagen var det mycket diskussioner om pensionsskuldsredovisningen. Det 

fanns många aktörer, bland annat utredningens förslag till lagstiftning, pläderade för att en 

fullfondsmodell för pensionsskulden borde införas. I gällande lag om kommunal bokföring och 

redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 

ska inte ta upp som skuld eller avsättning”. Enligt propositionen är regeringens bedömning att det 

bör utredas vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell för kommunala 

pensionsförpliktelser får för den kommunala ekonomin samt hur en sådan ändring påverkar 

balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. Enligt kontakt med finansdepartementet 

finns ännu ej någon utredning tillsatt i frågan. 

 

Anvisningar för redovisningen av pensionsskulden och pensionskostnader regleras av Rådet för 

kommunal redovisning (RKR). RKR har gett ut två rekommendationer dels 17.2 

”Pensionsförpliktelser” och dels 7.1 ”Upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser”. 

RKR har aviserat att nya rekommendationer kommer under år 2019 bland annat RKR R.10 

”Pensioner”. 

 

För och nackdelar med fullfonderingsmodell respektive blandmodell för 

pensionsskuldsredovisning 
 

Fördelar med att gå över till redovisning av pensionsskuld enligt blandmodellen: 

- Följer gällande lag om kommunal bokföring och redovisning § 4 ”Förpliktelser att betala ut 

pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte tas upp som skuld eller avsättning”. 

 

- Jämförbarheten med andra kommuner förbättras om kommuner följer blandmodellen 

enligt lagens regler. 
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- Behöver ej göra särskild beräkning för ”Räkenskapssammandraget” till SCB, som kräver 

redovisning enligt lagstiftningen, den s k blandmodellen. 

 

- Soliditeten blir högre för kommunen när den del av pensionsskulden som avser tiden före 

1998 lyfts ut ur balansräkningen och istället redovisas under kommunens 

ansvarsförbindelser. 

 

- Blandmodellen är mindre konjunkturkänslig än fullfondsmodellen. 

Nackdelar med att gå över till redovisning av pensionsskuld enligt blandmodell: 

- Blandmodellen innebär att pensionsskulden som avser tiden före 1998 ej redovisas i 

balansräkningen. Kommunens skulder kommer inte att fullt ut redovisas i balansräkningen. 

 

- Högre pensionskostnader i resultaträkningen, dock är kassaflödet samma oberoende av 

fullfondering eller blandmodell. 

 

- I samband med förändringen behöver jämförelseåren i de finansiella rapporterna räknas 

om till blandmodellen, extra arbetsinsats. 

 

- Krävs en översyn och anpassning av kommunens finansiella mål. 

 

Övergång till blandmodellen 
I enlighet med RKR R12 ”Byte av redovisningsprinciper”, ändring i uppskattning och bedömningar. 

- Kan ske om det är en anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. 

 

- Byte av redovisningsprincip ska ske från och med ingången av nytt räkenskapsår. 

 

- De finansiella rapporternas jämförelsetal ska justeras som om den nya 

redovisningsprincipen hade tillämpats även tidigare år. 

 

- Den ackumulerade effekten av ett byte av redovisningsprincip ska redovisas som en 

korrigeringspost i ingående eget kapital om effekten av ett byte av redovisningsprincip kan 

ske med tillämpning framåt.  

 

- Upplysning ska lämnas om effekten på redovisat periodresultat vid byte av 

redovisningsprincip som ger effekt på redovisningen framåt i tiden. 

 

- Upplysning om ändrad redovisningsprincip ska lämnas i årsredovisning och delårsrapport 

för 2019 
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Hela skulden redovisas för närvarande under kommunens pensionsskuld i balansräkningen. Den 

del av skulden som avser tiden före 1998 lyfts ur balansräkningen för att fortsättningsvis redovisas 

i en ansvarsförbindelse. Den del som avser pensionsstiftelsen ska enligt förarbetena till den nya 

kommunala redovisningslagen som gäller fr o m år 2019 varken tas upp som tillgång eller skuld i 

balansräkningen. Information lämnas i den sammanställda redovisningen avseende 

pensionsstiftelsens tillgångar och skulder, d v s kommunens pensionsåtagande och de tillgångar 

som finns i pensionsstiftelsen. 

Kommunens pensionsskuld 2018-12-31 
 

 

 

 

 

Exemplet utgår ifrån att övergången till blandmodell görs 2019 och då görs ändringen i ingående 

balansen för året. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kommunens pensionsskuld inklusive löneskatt 2018-12-31 SKANDIA 
 
   

  Ansvarsförbindelse Avsättning Totalt 

Kommunen 442,4 
 

117,6 560 

Pensionsstiftelsen 218,5 
 

4,1 222,6 

  660,9 
 

121,7 782,6 

  
 

      

Balansräkning 2019-01-01     

   IB 2019 
FÖRÄNDRING till 

blandmodell 2019 Ny IB 2019 

Materiella anl.tillg 612,4 
 

612,4 

Finansiella oms.tillg 197 
 

197 

Omsättningstillgångar 148 
 

148 

Summa tillgångar 957,4 
 

957,4 
 
Eget Kapital -108,1 439,5 331,4 

Avsättningar 559,1 -439,5 119,6 

Långfristiga skulder 130,2 
 

130,2 

Kortfristiga skulder 385,6 
 

385,6 

Summa skulder 957,4 0 957,4 

  
  

  

Ansvarsförbindelsen     442,4 
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Resultaträkningen  

- Redovisning enligt fullfondsmodellen innebär att de årliga pensionsutbetalningarna 

redovisas som amortering av pensionsskulden. I blandmodellen kommer de årliga 

utbetalningar av skulden innan 1998 att belasta resultaträkningen avseende de årliga 

pensionsutbetalningarna. För 2018 var pensionsutbetalningarna 31,8 mnkr + löneskatt 7,7 

mnkr = Totalt 39,5 mnkr. 

 

- Pensionsskulden avseende tiden efter 1998 kommer att öka åren framöver. Enligt 

SKANDIAs beräkning 2018-12-31 var avsättningen inklusive löneskatt 117,6 exklusive den 

del som avser pensionsstiftelsen. Förändringen av avsättningen under år 2018 uppgick till 

8,9 mnkr inklusive löneskatt. 

 

- Resultatet 2019 kommer att belastas genom ökade pensionskostnader, samt årets 

skuldförändring. 

 

Resultatpåverkan blandmodell 
2019 (förändring utifrån 2018 års siffror, mnkr) 
 
Pensionskostnader 39,5   

Avsättning pensioner 12,4   

Totalt 51,9   

      

 

Detta innebär att om Härnösands kommun haft blandmodellen redan 2018, skulle kommunen ha 

redovisat ett negativt resultat år 2018. 

 

Resultatpåverkan på sikt utifrån blandmodellen, innebär att den årliga förändringen av skulden 

(dvs förändring i avsättning) ligger på en jämn nivå på ca 10-14 mnkr plus löneskatt, enligt 

beräkning nedan.  

 

Pensionsskulden i ansvarsförbindelsen minskar framöver, vilket inte påverkar resultatet.   

 

Dessutom påverkas de årliga pensionskostnaderna avseende den del av skulden som är för tiden 

före 1998, dessa kostnader har tidigare redovisats som amortering på skuld. 
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Pensionsskuldsberäkning 
SKANDIA             

  2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt 660,9 640,6 622,2 606,0 589,0 570,9 

Förändring 
 

-20,4 -18,4 -16,2 -17,0 -18,1 

       

Pensionsskuld i balansräkningen 121,7 131,5 143,3 157,2 169,7 180,2 

Förändring 
 

9,8 11,8 13,9 12,6 10,4 

  
     

  

Total pensionsskuld inkl löneskatt 782,6 772,0 765,4 763,2 758,7 751,0 

 Förändring 
 

-10,6 -6,6 -2,2 -4,5 -7,7 

  
     

  

  
     

  
Driftskostnader blandmodell 
Skandia 104,4 103 104,5 109,5 110,4 110,2 

              

 

Sammanfattning 
Övergång från fullfonderingsmodell till blandmodell för pensionsskuldsredovisningen innebär att 

det egna kapitalet (och där med kommunens soliditet) förbättras genom att en del av 

pensionsskulden läggs över i en ansvarsförbindelse. Ökad belastning på resultaträkningen utifrån 

att pensionsskuldsförändringen i den del som är pensionsavsättning, samt pensionskostnader för 

årets utbetalningar av pensionsskulden före 1998. I fullfondsmodellen redovisades årets 

utbetalningar som en amortering av pensionsskulden. 

 

Fördelarna överväger nackdelar för att gå över till blandmodellen. Det krävs dock att det skapas 

utrymme i resultaträkningen för att genomföra förändringen, så att lagens krav på en ekonomi i 

balans och en god ekonomisk hushållning uppfylls.  

 

Vid övergång till blandmodell år 2019 görs ändringen genom justering av ingående balans 

avseende avsättningar och eget kapital. I samband med framtagande av årsredovisning för år 2019 

ska jämförelsesiffror och nyckeltal avseende 2018 justeras enligt blandmodellen. 

 

 

 

KomRedo, 2019-03-25 

 

 

Camilla Karlsson   Pia Lindvall Bengtsson 

Certifierad kommunal revisor  Senior konsult 
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 Kommunstyrelsen 

Donationsstiftelser sammanställning 2018 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

Att godkänna donationsstiftelser sammanställning 2018  

 

Beskrivning av ärendet 
Efter varje år lämnas ett sammandrag av kommunens donationsstiftelser till 
kommunstyrelsen. Detta sammandrag skrivs under av alla ledamöter och 
granskas sedan av revisionen.  

Enligt stiftelselagen, är inte stiftelser bokföringsskyldiga som har ett kapital 
understigande 1 500 tkr och behöver därmed inte upprätta årsredovisningar. 
Samtliga av våra donationsstiftelser ligger under den gränsen 2018 och 
därför har räkenskapssammanställningen upprättats enligt lagstiftningen.  

Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 110,1 under 
2018. Totalt har det delats ut medel motsvarande 83,19 till olika ändamål. 

 

 

   

Beslutsunderlag 
Donationsstiftelser sammanställning 2018  

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

AnnaKarin Sandström-Gudmundsson 
Ekonomiassistent 

 

Bilagor 

"[Skriv text här]"  

Härnösands 
kommun 
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 Kommunstyrelsen 

Hyresbidrag 2019 ur stiftelsen syskonen Lindstedts 
minne samt Johan Nybergs donationsstiftelse för 
bostäder 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att bevilja bostadsbidrag för 2019 ur stiftelsen syskonen Lindstedts minne 
med 4 000 kronor, samt 

Att bevilja bostadsbidrag för 2019 ur Johan Nybergs donationsstiftelse för 
bostäder med 8 000 kronor  

 

Beskrivning av ärendet 
Varje år kan personer bosatta i Härnösands kommun ansöka om hyresbidrag 
ur ovan nämnda donationsstiftelser.  

Efter annonsering rörande ansökning för hyresbidrag har det inkommit 3 
ansökningar till syskonen Lindstedts minne samt 5 ansökningar till Johan 
Nybergs donationsstiftelse för bostäder.  

Av de inkomna ansökningarna bedöms 2 stycken för stiftelsen syskonen 
Lindstedts minne uppfylla de uppställda kraven. Ur Johan Nybergs 
donationsstiftelse för bostäder har 4 ansökningar tillstyrkts. De som avslogs 
uppfyllde inte kraven gällande inkomst.  

Hyresbidragets storlek är maximalt 2 000 kr per person och år ur vardera 
stiftelsen.  

Utdelningsbart kapital för 2019 för stiftelsen syskonen Lindstedts minne är 
60 153 kr och för Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 18 808 kr 

 

 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

AnnaKarin Sandström-Gudmundsson 
Ekonomiassistent 

Härnösands 
kommun 
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Bilagor 

Bilaga 1 Utdelningsbart kapital för stiftelser under förvaltning av 
kommunstyrelsen 



Avgår från fritt eget kapital:

Donationsförvaltningsersättning 0,5 % av ingående kapital

Registerhållnings avg Länsstyrelsen 200 kr

Sammanställning underlag för utdelning 2019 för alla stiftelser

20190101 Årets

Ingående Intäkter

Förvaltas av Kto Stiftelse kapital
Kummunstyrelsen5001 Svenning Anderssons donationsstiftelse 183 466 5 809

Kummunstyrelsen5002 L. M. Altins donationsstiftelse 266 738 8 446

Kummunstyrelsen5003 Härnösands allmänna samstiftelse 109 637 3 471

Kummunstyrelsen5005 Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse 596 111 18 875

Kummunstyrelsen5006 Johan Nybergs donationsstift för bostäder 394 594 12 494
Kummunstyrelsen5007 Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne 705 475 22 338

2 256 021 71 433



Upplupen avg Länstyrelsen 2018 4 200,00

Utgående Summa Utdelning 2019Resultat 2019

Kostnader Kostnader Kostnader StiftelsekapitalÖvrigt bundetFritt eget utgående

FörvaltningLänstyrelsenAnnonser kapital kapital kapital
920 0 66 527 65 207 51 732 183 466 4 889

1 330 0 150 000 46 938 69 799 266 738 7 116

550 0 10 744 69 806 29 087 109 637 2 921

2 980 0 418 814 30 411 146 886 596 111 15 895

1 970 0 0 241 379 115 035 38 181 394 594 0 10 524
3 530 0 0 490 700 131 797 82 978 705 475 0 18 808

11 280 0 0 1 378 164 459 194 418 663 2 256 021 0 60 153
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 Kommunstyrelsen 

Riktlinjer resultatutjämningsreserv 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna riktlinjer för resultatutjämningsreserv  

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en 
resultatutjämningsreserv. Reserven gör 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 svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en 
sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika 
år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor 
för de verksamheter som kommunen bedriver. 

   

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

Åsa Rönnlund 
Controller 

 

Härnösands 
kommun 



 

Härnösands kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 

RIKTLINJER/RUTINER  
Datum 
2019-03-28 

   
  

 

Riktlinjer 
resultatutjämningsreserv 

   

 

Dokumentnamn Riktlinjer resultatutjämningsreserv 
Dokumenttyp 

Riktlinje 

Fastställd/upprättad av Lena Einarsson 2019-03-28 
Diarienummer 

[Diarienr]  
Dokumentansvarig/proces
sägare Ekonomiavdelningen 

Version 

 
Senast reviderad 

2018-03-28 
Giltig t o m 

 

Dokumentinformation  

Dokumentet gäller för Alla förvaltningar 

Annan information  

I 
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Inledning 
Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en 
resultatutjämningsreserv. Reserven gör 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 svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det 
balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta 
konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor för de verksamheter som kommunen 
bedriver. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av RUR och kommunstyrelsen 
fastställer riktlinjer för hanteringen av den. Kommunfullmäktige beslutar också om 
avsättning till, och användande av medel ur RUR. 
 
Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en balanskravsutredning vid 
sidan om resultaträkningen. I balansräkningen ska RUR synliggöras som en delpost 
till det egna kapitalet, men posten är inte resultatpåverkande. 
 

1 Riktlinjer resultatutjämningsreserv 

1.1 Avsättning till RUR 
Avsättning kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler. Den 
del av årets resultat som efter balanskravsutredning, överstiger 1 % av skatteintäkter 
och stadsbidrag får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett 
negativt egen kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, får det 
resultat som överstiger 2 % avsättas. 
 
Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag 
om kommunal redovisning, grund för beräkningen. 
 
Beslut om planerad avsättning till UR fattas i samband med budgetbeslut. I samband 
med årsredovisningen fastställs eventuell avsättning. 
 

1.2 Användning av medel från RUR 
Medel från RUR kan användas om två kriterier är uppfyllda: 

 Förändringen av årets underliggande skatteunderlag i riket understiger den 
genomsnittliga utvecklingen de senaste 10 åren (enligt SKL Sveriges 
kommuner och landstings beräkningar). 

 Balanskravsresultatet är negativt. 
 
Medel från RUR får i så fall användas för att nå upp till ett nollresultat. 
 
Beslut om planerad användning av medel från RUR fattas i samband med 
budgetbeslut. I samband med årsredovisningen fastställs eventuell användning av 
medel. 
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 Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

          

Ekonomiavdelningen 
Omsättning och omplacering av lån samt låneavtal 

     

HR-avdelningen 

Personalärenden fattade enligt delegation 2019-04-01 – 2019-04-30 
        
Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-05-07 
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DELEGATIONSBESLUT 1 (1) 

Datum Dnr 
2019-04-08 KS/2018-000475 

Ekonomiavdelning 
Lena Einarsson, 0611 -34 80 97 
lena.einarsson@harnosand.se 

Postadress 

Omsättning och omplacering av lån 

Delegationsbeslut 
Undertecknad har i enlighet med Finanspolicy och gällande 

delegationsordning beslutat att omsätta och omplacera lån på 50 
mnkr från nuvarande långivare Stadshypotek till Kommuninvest. 
Kapitalbindningstid 3, 1 år och räntevillkor rörlig ränta 3 månaders 
STIBOR + 0,17 %. 

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommuns finansverksamhet ska bedrivas så att den 

medverkar till att säkerställa kommunens behov av kapital. Genom 
att tillse att inte en större del av lånen kan sägas upp eller förfalla 
samtidigt kan risk minimeras. Av den totala lånestocken får maximalt 
50 % förfalla till betalning varje år. I och med denna omplacering 
förfaller 47 % av kommunens totala lånestock till betalning under det 
närmaste året. 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

Bilagor 
Bilaga 1 

Delges 

Lånehandling 

"[Skriv text här]" 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöks adress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 
E-post 
kommun@harnosand .se 

Telefon 
0611-348000 
Fax 

0611 -348030 

Organisationsnr 
212000-2403 
Bankgiro 
5576-5218 



Låneavtal 
KOMMUNINVEST 

Låntagaren och Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("LAngivaren") har denna dag ingått detta låneavtal ("Låneavtalet") i 
enlighet med nedan angivna villkor samt de bestämmelser som framgår av Allmänna Villkor AV03. I (tillsammans definierade 
som "Lånedokumentationen"). 

Låntagare: 
Organisationsnr: 
Adress: 

Lånenummer: 
Lånebelopp: 

Utbetalningsdag: 
Aterbetalningsdag: 

Ränta: 

Räntebindning: 

Räntebetalning: 

HÄRNÖSANDS KOMMUN 
212000-2403 
871 80 HÄRNÖSAND 

104009 
SEK 50 000 000 

2018-11-14 
2021-11-16 

Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0, 17% 

2018-11-12 och därefter två bankdagar före räntebetalning. 

2019-02-16 och därefter kvartalsvis i efterskott. 

~o t'8 " l\ -07 Datum ... .. .. ................ .. ......... ...... ................ . 
HÄRNÖSANDS KOMMUN 

~~f:i~(1<81J/A 

Titel cJi::'61-\<t"Ml ~ 

~ .. ~ .~ . ltn~~°" 
Underskrift/ Namnförtydligande 
Titel vecfoV\ :,ni t"f}isc;h(.f-

Kommuninvest i Sverige AB (pub!). Org. nr: 556281--4409. Sryrelsens säre: Örebro 
Posradress: Box 124, 701 42 Örebro• Besöksadress: Fenixhuset. Drottninggatan 2 

Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-10 95 72 • E-post: kundgruppen@kommuninwst.se • www.kouununinvesr.se 



V 
KOMMUNINVEST 

Allmänna villkor (AV 03.1) 

Kommuninvest i Sverige AB ("Kommuninvcst") är ett helägt dotterbolag till Kommuninvest ekonomisk 
förening, vars medlemmar utgörs av kommuner, landsting och regioner (var och en av dessa medlemmar 
benämns nedan "Medlem"). Kommuninvests verksamhet innefattar utlåning dels till Medlem, dels till 

företag, stiftelser och kommunalförbund, över vilka en eller flera Medlemmar direkt eller indirekt utövar 

ett bestämmande inflytande. Medlem samt företag, stiftelser och kommunalförbund som erhåller Lån från 
Kommuninvest , benämns nedan "Låntagare". 

När utlåning sker till företag, stiftelser och kommunalförbund krävs att en eller tlera Medlemmar (i detta 
sammanhang "Borgensman") ikläder sig ett särskilt borgensåtagande ("Särskild Borgensförpliktelse") 
för företagets, stiftelsens respektive kommunalförbundets förpliktelser gentemot Kommuninvest. 

Dessa allmänna villkor ska gälla för och utgöra en integrerad del av de Låneavtal (definierat nedan) som 

Kommuninvest använder vid sin utlåning till Låntagare, såvida inte Låntagare och Kommuninvest 
skriftligen avtalat om annat. 

1. Definitioner 

"Bankdag" 

''Bankdagskonvention" 

"Efterföljande Bankdag" 

"Kl-Finans" 

"Låneavtalet" 

"Lånebelopp., 

"Modifierad efterföljande Bankdag" 

Dag (annan än lördag eller söndag) då affärsbanker är 
öppna för allmän bankverksamhet i Sverige. 

Den konvention som är tillämplig för att justera en 
relevant dag om dagen skulle infalla på en dag som inte 
är en Bankdag. Justeringen görs i enlighet med 
konventionen Efterföljande Bankdag, vilken tillämpas 
endast för Lån med Kl-ränta, eller Modifierad 
Efterföljande Bankdag, vilken tillämpas för övriga Lån. 

Om en Ränteförfallodag, Aterbctalningsdag eller annan 
relevant dag infaller på en dag som inte är en Bankdag 
ska den skjutas upp till närmast påföljande Bankdag. 

En webbaserad skuldförvaltningstjänst för 
transaktionshantering, analys och rapportering av lån och 
derivat vilken tillhandahålls Låntagaren av 
Kommuninvest enligt separat avtal. 

Belopp som utbetalts som penninglån till Låntagaren 
under relevant Låneavtal. 

Avser Särskilda Villkor tillsammans med dessa allmänna 
villkor. 

Från tid till annan utestående kapitalskuld enligt 
Låneavtalet. 

Om en Ränteförfallodag, Aterbetalningsdag eller annan 
relevant dag infaller på en dag som inte är en Bankdag 
ska den skjutas upp till påföljande Bankdag i samma 
kalendermånad, om detta är möjligt. I annat fall ska 
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"Ränteförfallodag" 

"Ränteperiod" 

"Räntesats" 

"Särskilda Villkor" 

"Utbetalningsdag" 

"Återbctalningsdag" 

2. Betalnlngsförblndelse 

Ränteförfallodagen, Återbetalningsdagen eller annan 
relevant dag infalla nännast föregående Bankdag. 

Dag som anges som sådan i Särskilda Villkor. 

Avser (i) tiden från och med Utbetalningsdagen till den 
första Ränteförfallodagen och (ii) för följande 
Ränteperioder, tiden från och med en Ränteförfallodag 
till nästa Ränteförfallodag. 

Den räntesats som anges i Särskilda Villkor vid 
sidornbriken "Ränta". Om räntesatsen utgör, eller en 
beräkning av Räntesatsen resulterar i, ett negativt tal , ska 
Räntesatsen motsvara sådant negativt tal och 
bestämmelserna i punkten 4 nedan tillämpas. 

Avser det dokument med rubriken Låneavtal vilket 
innehåller de lånespecifika särskilda villkoren (såsom 
ränta, löptid, m.m.) som gäller för respektive utlåning 
från Kommuninvest till Låntagare. 

Det datum som anges i Särskilda Villkor och från vilken 
dag ränta börjar beräknas. 

Dag då Lånebelopp ska återbetalas enligt Särskilda 
Villkor. 

Låntagaren förbinder sig att återbetala Lånet och erlägga ränta i enlighet med Låneavtalet. 

3. Ränta och ränteberäkningsmetod 

3.1. Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från och med Utbetalningsdagen till Återbetalningsdagen. Räntan 
erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på basis av under relevant Ränteperiod 

utestående Lånebelopp. 

3.2. Ränta beräknas enligt något av följande alternativ, vilket anges i Särskilda Villkor: 

Fast ränta 

Beräknas på 30/360-dagarsbasis eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuellt 

Låneavtal. 

Rörlig ränta 

Beräknas på Actual/360-dagarsbasis eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuellt 

Låneavtal. 

Kommuninvests Kl-ränta 

Sätts dagligen och beräknas på Actual/360-dagarsbasis eller enligt sådan annan beräkningsgrund som 

tillämpas för aktuellt Låneavtal. 

4. Negativ räntesats och utbetalningar till låntagaren 

4.1. Om Räntesatsen utgör ett negativt tal, då fast ränta är tillämplig, eller om en beräkning av Räntesatsen, då 
rörlig ränta är tillämplig, resulterar i ett negativt tal ("Negativ Räntesats") ska den Negativa Räntesatsen, 
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under aktuell Ränteperiod, användas för beräkning av ränta i enlighet med punJ...'1 3 ovan. Beräkning av ränta 

ska göras på basis av under relevant Ränteperiod utestående Lånebelopp och den Negativa Räntesatsen 

uttryckt som en positiv räntesats där den beräknade räntan ska vara Låntagaren tillgodo. Utbetalning av 

ränta Låntagaren tillgodo ska ske på relevant Ränteförfallodag och av Kommuninvest utbetalas till sådant 

konto som Lånet ursprungligen utbetalts till eller sådant annat konto som Låntagaren skriftligen anvisar. 

4.2. Ska Negativ Räntesats tillämpas för någon dag avseende Lån där Kommuninvests Kl-ränta (eller annan 

referensränta för en period kortare än relevant Ränteperiod) är tillämplig ska ett räntebelopp beräknat på 

basis av tillämplig Negativ Räntesats uttryckt som ett positivt tal anses vara et1 räntebelopp Låntagaren 

tillgodo och ska avräknas mot belopp beräknade på en positiv Räntesats Komrnuninvest tillgodo per 

relevant Räntebetalningsdag. Resulterar sådan avräkning i (i) ett belopp Låntagaren tillgodo ska utbetalning 

från Komrnuninvest ske i enlighet med föregående stycke eller (ii) ett belopp Kommuninvest tillgodo ska 

betalning ske till Komrnuninvest på sedvanligt vis. Låntagaren fär inte kvitta , avräkna eller innehålla annat 

belopp som ska erläggas till Kommuninvest enligt något avtal mellan Låntagaren och Kommuninvest 

utöver vad som anges i denna punkt 4 avseende beräkning av Räntesats då Kommuninvest Kl-ränta är 

tillämplig. 

5. Dröjsmålsränta 

5.1. Om betalning av Lånebelopp, ränta eller avgifter inte är Kommuninvest tillhanda senast på aktuell 

förfallodag, ska Låntagare betala en särskild dröjsrnålsränta på det förfallna beloppet från och med 

förfallodagen till och med den dag betalning mottages. 

5.2. Dröjsmålsräntan ska beräknas efter den för Lånet gällande Räntesatsen med ett tillägg av två (2) 
procentenheter per annum. 

6. Avgifter och kostnader 

6.1 . För Lånet utgår avgifter enligt de grunder som Kommuninvest vid var tid tillämpar. Sådan avgift ska betalas 

i enlighet med instruktion från Kommuninvest. Kommuninvcst lämnar på begäran upplysning om gällande 

avgifter. 

6.2 . Låntagare ska ersälta alla skäliga kostnader, utgifter och utlägg som Kommuninvest ådragit sig i samband 

med: 

(i) anskaffning, bevarande och ianspråktagande av Särskild Borgensförpliktelse, 

(ii) bevakning och indrivning av förfallen fordran hos Låntagare eller annan betalningsskyldig, samt 

(iii) Kommuninvcsts tillvaratagande av sina rättigheter i övri&'1 enligt Låneavtalet. 

6.3 . Kommuninvest har även rätt till ersättning från Låntagare för att täcka Ökade Kostnader vilka förorsakats 

Kommuninvest som en följd av: 

(i) införande av nya eller förändring i, eller tollrning eller tillämpning av, befintliga svenska eller 

utländska lagar och/eller regler, samt Komrnuninvests efterlevnad av dessa lagar och/eller regler, 

och 

(ii) svensk eller utländsk myndighetsåt gärd som påverkar Kommuninvest , vare sig denna är direkt riktad 

mot Kommuninvest eller inte. 

6.4. Begär Komrnuninvest ersättning för Ökade Kostnader ska dessa betalas av Låntagare genom justering av 

Räntesatsen eller på annat sätt som bestäms av Kommuninvest. Låntagaren har dock rätt att återbetala 

Lånebeloppet på den Ränteförfallodag som infaller närmast efter det att Kommuninvest begär ersättning 
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för ökade kostnader, varvid bestämmelserna i punkt 7.2 och I.I nedan ska äga motsvarande tillämpning. 
Ersättning för Ökade Kostnader ska dock utges fram till och med dagen för återbetalning av Lånebeloppet. 

6.5. Med "Ökade Kostnader" avses i dessa allmänna villkor: 

(i) en minskning av avkastningen på Lånet, 

(ii) en ytterligare eller ökad kostnad, eller 

(iii) en reducering av något belopp vilket är förfallet till betalning under Låneavtalet, 

vilken drabbar Kommuninvest om, och i den utsträckning, denna är hänförlig till Kommuninvests utlåning 
till Låntagare, kostnad för kapital , eller fullgörande av sina förpliktelser under Låneavtalet. 

7. Kommunlnvests rätt att säga upp lånet till betalning 

7.1. Om någon av följande omständigheter föreligger har Kommuninvest rätt att genom underrättelse till 
Låntagaren säga upp och förklara Lånebeloppet (tillsammans med upplupen ränta och andra belopp som 
skall erläggas enligt Låneavtalet) förfallet till betalning vid den tidpunkt som Kommuninvest bestämmer, 
oavsett om den har inträffat inom eller utanför Låntagarens kontroll: 

(i) Låntagaren har inte fullgjort , eller det finns skälig anledning att anta att Låntagare inte kommer att 
fullgöra, sina förpliktelser enligt Låneavtalet. 

(ii) Borgensman har inte fullgjort, eller det finns skälig anledning att anta att Borgensman inte kommer 
att fullgöra, sina förpliktelser enligt Låneavtalet eller Särskild borgensförpliktelse. 

(iii) Låntagaren är företag, stiftelse eller kommunalförbund och har upphört att stå under bestämmande 
inflytande av Medlem (eller flera Medlemmar tillsammans). 

(iv) Låntagaren är företag, stiftelse eller kommunalförbund och Särskild Borgensförpliktelse är ogiltig, 
upphör att gälla eller saknas för Låntagarens förpliktelser . 

(v) Låntagaren eller Borgensman har inte i laga ordning fattat beslut om att ingå Låneavtalet respektive 

Särskild borgensförpliktelse. 

(vi) Låntagaren eller Borgensman upphör att vara Medlem. 

(vii) Låntagaren eller Borgensman uppfyller inte längre de krav för utlåning som ställs enligt 
Kommuninvests bolagsordning. 

(viii) Låntagaren eller Borgensman har inte föllgjort sina förpliktelser i övrigt mot Kommuninvest 
ekonomisk förening i enlighet med vad som följer av medlemskap i den ekonomiska föreningen , 
sina förpliktelser mot Kommuninvest, sina förpliktelser enligt reglerna om kommunal kompetens i 
kommunallagen ( 1991 :900), eller sina förpliktelser enligt tillämpliga lagar och regler (inklusive 
rättsakter från EU) beträffande statsstöd och konkurrens . 

7.2. När Lånebeloppet återbetalas enligt denna punkt ska Låntagare, utöver de skyldigheter som framgår i övrigt 
av Låneavtalet, även erlägga ersättning till Kommuninvest motsvarande det belopp (om något) med vilken 
räntan på Lånebeloppet från och med dagen för återbetalning enligt denna punkt ti)l och med 
Återbetalningsdagen, överstiger den avkastning Kommuninvest sku)le kunna få vid en placering av det 
återbetalade Lånebeloppet från och med dagen för återbetalning enligt denna punkt till och med 
Aterbeta lningsdagen. 
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7.3 . Utöver ovan ska ersät1ning erläggas för de kostnader och avgifter som kan uppkomma övrigt for 

Kommuninvest med anledning av att Lånebeloppet återbetalas enligt denna punkt. 

8. Information 

Låntagaren är skyldig att tillhandahålla Kommuninvest sådan ekonomisk inforn1ation som Kommuninvest 

skäligen begär för att kunna bevaka Låntagarens och Borgensmans finansiella ställning och 

betalningsförmåga. 

9. Meddelanden m.m. 

9.1. Meddelande enligt Låneavtalet ska sändas skriftligen via bud eller rekommenderat brev till den adress som 

angivits i Särskilda Villkor eller som senare har meddelats den andra parten. Låntagare och Borgensman 

ska skriftligen underrätta Konununinvest om adressändring. 

9.2. Kommuninvest har dessutom rätt att sända meddelanden enligt Låneavtalet till Låntagaren via Kl-Finans. 

9.3. Ett meddelande sänt med: 

(i) bud ska anses mottaget vid det faktiska avlämnandet, 

(ii) rekommenderat brev ska anses mottaget senast sjunde dagen efter avsändande, och 

(iii) Kl-Finans ska anses mottaget samma dag förutsatt att Kommuninvest inte mottager ett 

automatgenererat felmeddelande. 

9.4. Ett meddelande som lämnats efter 17 .00 eller på dag som inte är Bankdag ska anses ha anlänt nästföljande 

Bankdag. 

10. Begränsning av ansvar 

I 0.1. Kommuninvest är inte ansvarigt för skada som beror på svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk 

myndighetsåtgärd, krigshändclse, strejk, blockad, bojkott , lockout eller annan liknande omständighet. 

Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kommuninvest självt är föremål 

för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. 

I 0.2 . Skada som uppstår i andra fall ska inte ersänas av Kommuninvest , om Kommuninvest varit normalt aktsam. 

Kommuninvcst ansvarar inte i något fall för indirekt skada . 

10.3. Är Kommuninvest till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning. 

har Kommuninvest för den tid under vilket hindret förelegat rätt till avtalad ränta endast enligt de villkor 

som gällde på förfallodagen . 

11. Hantering av personuppgifter 

Från den 25 maj 2018 gäller General Data Protection Regulation (GDPR) som reglerar användningen av 

personuppgifter. Utifrån Låneavtalet kan personuppgifter komma att bearbetas oc.:h lagras i syfte att 

upprätthålla tillräcklig dokumentation i avtalsförhållandct. Parterna åtar sig att enbart arbeta med 

personuppgifter som är nödvändiga för Låneavtalets upprätthållande. Parterna åtar sig att säkerställa att 

respektive parts personuppgifter enbart inhämtas och utlämnas med stöd av lag. Parterna åtar sig att 

upprätthålla ett fysiskt, tekniskt och organisatoriskt skydd av personuppgifter. Parterna åtar sig att utan 

dröjsmål meddela den andre parten vid pcrsonuppgiftsincident. Efter avtalsförhållandet ska 

personuppgifterna raderas enligt vardera parts rutin för detta. 
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12. Ändring i allmänna villkor 

12.1 . Kommuninvest kan ändra dessa allmänna villkor, exempelvis till följd av ändringar i lag, nationella eller 
internationella ränte-, valutarisk-, politiska, och/eller andra förhållanden, vilka ligger utom Kommuninvests 
kontroll. Villkorsändring enligt denna punkt ska meddelas i enlighet med punkt 9 ovan. 

12.2. För det fall att en villkorsändring är till nackdel för Låntagaren har denne rätt att återbetala Lånebeloppet 
på den Ränteförfallodag som infaller närmast efter det att meddelande om ändring enligt denna punkt 
kommit Låntagaren tillhanda, varvid bestämmelserna i punkt 7 .2 och I. I ovan ska äga motsvarande 
tillämpning. 

13. TIiiämpiig lag och tvistlösning 

13 . I. För Låneavtalet ska svensk rätt vara tillämplig. 

13 .2. Tvister som uppstår i anledning av Låneavtalet ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 
Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedornsinstitut , varvid : 

(i) Skiljenämnden ska bestå av tre skiljemän. 

(ii) Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. 

(iii) Språket för förfarandet ska vara svenska . 

(iv) Svensk lag ska tillämpas på tvisten. 

13.3. För skiljeförfarandet och skiljedomen ska gälla sekretess. Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa 
innehållet i skiljeförfarandet eller skiljedom. Det åligger Låntagaren att tillse att erforderliga beslut fattas 
enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) för att sekretess ska omfatta skiljeförfarande och 
skiljedom. 

13.4. Oaktat vad som anges ovan har Kommuninvest rätt att vända sig till allmän domstol eller annan behörig 
myndighet för att söka betalning för klar och förfallen fordran . 
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Härnösands 
kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
HR-avdelningen 
Gudrun Pettersson 
Telefon : 0611 - 34 80 64 

2019-04-24 

Personalärenden fattade enligt delegation: 

20190401-20190430 
Nämnd 

Arbets I ivsfö rva ltn ingen anst.avtal 
" avgång från tjänst 

Kommunstyrelseförv. anst.avtal 
" avgång från tjänst 

Samhällsförvaltningen anst.avtal 
" avgång från tjänst 

Skolförvaltningen anst.avtal 
" avgång från tjänst 

Socialförvaltningen anst.avtal 
" avgång från tjänst 

Sidan 1 av 1 

Antal 

13 st 
0 st 

3st 
5st 

2 st 
Ost 

11 st 
17 st 

14 st 
4 st 

Kompletta handlingar finns på den enskilda förvaltningen och HR-avdelningen. 

Intygas 

Postadress 
SE-871 80 Härnösand 

Besöksadress förvaltning 
Stadshuset 

Tel vx 
0611 -34 80 00 

Fax 
0611 -34 80 28 

Bankgiro 
5576-5218 

Organisationsnr 
212000-2403 

Hemsida 
www.harnosand.se 

E-post 
kommun@harnosand.se 



 

 
Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-05-07 

 
Dnr  
KS 2019-000002 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 
 

Årsredovisning 2018 Oskustbanan 2015 AB 

Styrelseprotokoll 2019-03-01 Ostkustbanan 2015 AB 

Protokollsutdrag socialnämnden § 78, 2019-04-25 

Projektslutrapport Systemförvaltarorganisation 1.0 

Redovisning jubileumsprojekt Internationella klubben 5 i 12 

Verksamhetsberättelse 2018 Internationella klubben 5 i 12 

Revisionsberättelse 2018 Internationella klubben 5 i 12 

Årsredovisning 2018 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 

 
 
 
Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
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NYA OSTKUSTBANAtJ 
Dubbelspår Gävle - Sundsvall - Härnösand 

Årsredovisning för 

Ostkustbanan 2015 AB 
559021-6262 

Räkenskapsåret 

2018-01-01 till 2018-12-31 

Innehållsförteckning 

Förvaltningsberättelse 

Resultaträkning 

Balansräkning 

Kassaflödesanalys 

Noter 

Underskrifter 

Sida 

2 
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9 
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Ostkustbanan 2015 AB 
559021-6262 

Förvaltningsberättelse 

Sida 2 av 21 
OKBAB-2019-00003 

Styrelsen och verkställande direktören för Ostkustbanan 2015 AB, 559021-6262, får härmed avge 
årsredovisning för 2018. 

Bolagets har sitt säte i Hudiksvalls kommun. Administrativt stöd erhålls via Sundsvalls kommun och bolagets 
ekonomi samt löneadministration sköts av Sundsvalls kommuns servicecenter. 

Redovisningsvaluta är SEK. 

Ägarstruktur 
Organisation Andel% Antal aktier Aktiekapital Aktiekapital 

vid bildandet from2016 

Region Gävleborg 34,80 3 480 348 000 1044000 
Region Västernorrland 29,90 2 990 299 000 897 000 
Sundsvalls kommun 10,00 1000 100 000 300 000 
Gävle kommun 8,78 878 88 800 263 000 
Örnsköldsviks kommun 5,70 570 57000 170 000 
Hudiksvalls kommun 3,30 330 33 000 99 000 
Härnösands kommun 2,50 250 25 000 76 000 
Söderhamns kommun 2,27 227 23 000 68 000 
Kramfors kommun 1,90 190 19 000 57 000 
Nordanstigs kommun 0,85 85 8000 26 000 
Totalt 100,00 10 000 1000 000 3 000 000 

Allmänt om verksamheten 

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och samägs av flera kommuner och regioner, se fördelningen i 
ägarstrukturen ovan. 

Bolaget bildades i syfte att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, 
sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand. Bolagets huvuduppgift är att med följande medel förverkliga 
utbyggnaden: 

lnformationsarbete 
Samverkansarbete 
Analysarbete 
Påverkansarbete 

Bolaget drivs utan vinstsyfte och finansieras genom medel från ägarna. 

Bolagets styrelse består av följande personer: 
Peder Björk, ordförande (även verkställande utskottet (VU)) 
Eva Lindberg, vice ordförande (VU) 
Erik Lövgren, ledamot (VU) 
Jörgen Edsvik, ledamot 
Sven-Erik Lindestam, ledamot 
Mikael Löthstam, ledamot (VU) 
Stig Eng, ledamot 
Fred Nilsson, ledamot (VU) 
Jan Sahlen, ledamot 
Glenn Nordlund, ledamot 
Vid konstituerande sammanträdet den 27 april 2017 beslutade styrelsen att adjungera in Daniel Gustafsson, 
Länsstyrelsen Västernorrland och Mats Hindström, Länsstyrelsen Gävleborg till styrelsen. 
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Ostkustbanan 2015 AB 
559021-6262 

Sida 3 av 21 
OKBAB-2019-00003 

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under året 

Styrning och ledning 
Årsstämma och ägarforum hölls i Sundsvall den 18 maj 2018. På ägarforum gav bolaget information om 
verksamheten. På årsstämman fastställdes verksamhetsplan för 2018 - 2021, samt budget för 2019 - 2021 samt 
en revidering av 2018 års budget. 

Under 2018 har verkställande utskottet haft tre möten via skype/telefon och styrelsen har, utöver konstituerande 
sammanträdet och årsstämman, haft tre sammanträden. 

Summering av året 
2018 präglades av regeringens planbeslut för året 2018 - 2029. På grund av förseningen av planbeslutet fick 
bolaget lägga ned mer tid än beräknat på lobbyarbete under våren. Vi arbetade mycket hårt och målmedvetet 
med många täta kontakter med berörda ministrar och andra ledande politiker inom framförallt regeringspartierna. 

Konkurrensen om de befintliga statliga infrastrukturmedelen är stenhård och därför finns stor anledning att 
vara nöjd med det faktum att Nya Ostkustbanan var det objekt som fick absolut mest tillskott i förhållande till 
Trafikverkets förslag. För etappen Gävle - Kringlan ökade investeringen med 1 700 miljoner kronor. Hela 
sträckan Gävle - Härnösand blev också utpekad som en så kallad nationell brist, vilket innebär att 
Trafikverket fram till nästa planbeslut 2022 ska lägga ned stora insatser för att fler etapper ska kunna tas in i 
nästa plan. I nuvarande planen finns nu över 8 miljarder öronmärkta för dubbelspårsutbyggnaden. Utöver 
detta görs även spårbyte Gävle -Åänge för 0,5 miljarder kronor och betydande satsningar på tvärbanor så 
som Västerasby - Långsele. I nuvarande plan finns runt 10 miljarder för insatser på Nya Ostkustbanan och 
anslutande järnvägar. 

Under våren lades allt fokus på politisk påverkan. Nya Ostkustbanan medverkade på flera viktiga partievent 
och ordnade ett välbesökt seminarium på Riksdagen med temat "Mer pang för pengarna". På seminariet 
diskuterades hur de samhällsekonomiska modellerna kan utvecklas för att bättre fånga olika investeringars 
samhällsnytta. Seminariet utgick ifrån en uppmärksammad rapport som Nya Ostkustbanan, med hjälp av 
Sweco, tagit fram tillsammans med tongivande experter från bland annat KTH, Umeå universitet, 
Trafikanalys, Skogsindustrierna och ÅF. 

Nya Ostkustbanan är en av de aktörer som tydligast lyft upp behovet av att revidera de nuvarande 
modellerna. Därför var det mycket glädjande att just detta var ett av förslagen i Regeringens godsstrategi som 
presenterades i augusti. Regeringen slog fast att modellerna behöver ses över så att de på ett bättre sätt 
avspeglar konsekvenserna för godstransporterna vid förseningar samt bättre hanterar investeringar som 
knyter samman transportsystemet med internationella godskorridorer. 

Bolaget har också varit engagerat på EU-nivå i frågan om att förlänga Scanmedkorridoren. EU-kommissionen 
har föreslagit en förlängning av korridoren från de tidigare slutpunkterna Örebro och Stockholm till Luleå och 
Narvik. Förhandling pågår i rådet och Europaparlamentet där förslaget i nuläget ser ut att välkomnas. 

Under våren gjorde Trafikverket fyra nya ansökningar från Connecting Europe Facility (CEF) som är EU :s 
program för infrastruktur inom transporter, energi och telekom. Nya Ostkustbanan medverkade aktivt i 
arbetet och vi omfattades av en av fyra ansökningar. Tyvärr blev det nej från EU till samtliga svenska 
järnvägssatsningar. 

Under hösten har fokus legat på att utveckla bolagets arbetsformer, bland annat genom att involvera och 
skapa nätverk med ägarnas tjänstemannaorganisationer. Under hösten har tjänstemannanätverket träffats 
och bland annat träffat ledande personer från Trafikverket för att få del av verkets arbete med 
utbyggnadsstrategin. 

Vi har också vidareutvecklat vår kommunikation. Nya restidsberäkningar har gjorts och vi har tryckt upp nya 
restids-rollups till kommunerna och regionerna längs sträckan. Vi har också vinnlagt oss om att kommunicera 
de stora fördelarna med dubbelspår till omkringliggande län, inte minst Västerbotten och Jämtland. 

Mer fyllig information återfinns på vår hemsida; www.nyaostkustbanan.se och på vår Facebook-sida Nya 
Ostkustbanan. 
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Information om risker och osäkerhetsfaktorer 
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Bolagets verksamhet och omfattning är av den arten att inga väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer 
föreligger. 

Antal anställda 
Bolaget hade vid årsskiftet en vd tillsvidareanställd på halvtidsbasis. 

Ekonomisk översikt 
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till -95 tkr. Bolaget hade för 2018 räknat med ett överskott för 
att kunna möta kommande satsningar under 2020 och 2021. Trafikverkets infrastrukturplanering bedrivs i 
fyraårscykler och det sista året i cykeln, i det här fallet 2017, är det mest intensiva. Motsvarande intensitet 
väntas 2021. Förutsättningarna ändrades på flera olika sätt, dels var nationella planen försenad vilket 
innebar att bolaget var tvunget att fortsätta sitt intensiva påverkansarbete under hela våren. Regeringens 
beslut innebar att etappen Gävle - Kringlan fick ett tillskott med 1 700 miljoner kronor i förhållande till 
Trafikverkets förslag. Hela sträckan Gävle - Härnösand blev också utpekad som en så kallad nationell brist, 
vilket innebär att Trafikverket fram till nästa planbeslut 2022 ska lägga ned stora insatser för att fler etapper 
ska kunna tas in i nästa plan. Sammantaget innebar detta att bolaget blev tvunget att lägga in större insatser 
än planerat under hösten, inte minst för att möta Trafikverkets kraftsamling kring arbetet med 
utbyggnadsstrategin. 

En viktig reflektion är att bolaget har en förmåga att snabbt anpassa sig till ändrade omvärldsförhållanden, 
vilket är en styrka. Samtidigt är marginalerna små, och under kommande år är det viktigt att säkerställa att 
marginalerna bibehålls. I övrigt utvecklas bolaget som planerat och följer fastställd budget. Intäkterna 
kommer från ägarna och faktureras från bolaget. 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Be!Of!_f!. i tkr 2018 2017 

Nettoomsättning 3 000 3 007 

Balansomslutning 1339 1235 

Soliditet 62,7% 84,2% 

Definitioner: se not 3 

Eget kapital 

Aktie- Balanserat 
BelOf!.f!. i tkr kae_ital resultat 

Vid årets början 1000 39 

Balanserat i ny räkning -103 

Årets resultat 

Vid årets slut 1000 -64 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital,-95 577 kr, disponeras enligt följande: 

Balanseras i ny räkning 

Summa 
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2016 2015 

3 000 

1606 994 

65,8% 86,1% 

Årets 
resultat Totalt 

-103 936 

103 

-95 -95 

-95 841 

Belo i kr 

-95 577 

-95 577 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter. 
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Resultaträkning 

Belopp i tkr 

Rörelsens intäkter 

Nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

BokslutsdisQositioner 

Resultat före skatt 

Skatt Qå årets resultat 

Årets resultat 

2019-02-20 

Not 

2 

2018-01-01-
2018-12-31 

3 000 

-2 092 

-1003 

-95 

-95 

-95 

-95 
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2017-01-01-
2017-12-31 

3 007 

-2 131 

-1 001 

-125 

-1 

-126 

22 

-104 

-104 

(b__ 
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Balansräkning 
Belopp i tkr 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

2019-02-20 

Not 
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2018-12-31 2017-12-31 

180 237 

1 

1158 998 

1339 1235 

1339 1235 

~ 



Ostkustbanan 2015 AB 
559021-6262 

Balansräkning 
Belopp i tkr 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktieka~ital 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat 

Årets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Skatteskulder 

Övriga kortfristiga skulder 

U~~lu~na kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2019-02-20 

Not 
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2018-12-31 2017-12-31 

1000 1000 

1000 1000 

-64 39 

-96 -103 

-160 -64 

840 936 

76 144 

5 

31 32 

392 118 

499 299 

1339 1235 

~ 
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Kassaflödesanalys 

Beloee i tkr 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansi ella poster 

Justeringar för QOSter som inte ingår i kassaflödet 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning( +) av rörelsefordringar 

Ökning(+ )LMinskning(-) av rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

lnvesteringsverksamheten 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Årets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 

20 19-02-20 

Not 
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2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

-96 -126 

-96 -126 

56 -79 

200 -245 

160 -450 

160 -450 

998 1448 

1158 998 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i tkr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
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Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) . 

Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 

Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt.Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. 
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Not 2 Anställda och personalkostnader 
Medelantalet anställda 

Män 

Kvinnor 

Totalt 

Not 3 Nyckeltalsdefinitioner 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

Soliditet: 
(Totalt eget kapital + 78 o/o av obeskattade reserver) / Totala tillgångar. 

2019-02-20 
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2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31 

1 1 

1 1 
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Underskrifter 

Ort 51,ne,ld Yä(~ 

Datum 2019- {~ J (7 / 

# ~ 
~ eder Björk 

Styrelseordförande 
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( .;;: }zJ-c ,{,L/ /j i Zt t:?/ ,/2--1 
Inge!{ Bendrot 
Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-6 3 -- J -:Z, 

(/r(l 11/t lcuv'/ J 
Charlotte Bouvin 
Auktoriserad revisor 
Ernst & Young AB 
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Underskrifter 

Ort 5 V\ n J 6 V ttl( 
Datum 2019- 03 -ö 1 

~ db~ 
Styrelseledamot 

2019-02-20 
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Underskrifter 

Ort {;--u 1Vllv~ [{ 

Datum 2019- () J....- D ( 
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Underskrifter 

Ort ~IA,1_jfY?[L(__~ 

Datum 2019- C.J ~O/ 

~ L_~r ~ 
Jörgen Edsvik ~ 
Styrelseledamot 

2019-02-20 
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Underskrifter 

Ort /tif:k-- r !1?111 )I/ 

Datum 2019- 1J .5 - 0} 

Sven-Erik Lindestam 
Styrelseledamot 
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Underskrifter 

Ort Sci... u___( {:;,u:1... l( 
Datum 2019- ÖS -O I 

Mika== 
Styrelseledamot 

2019-02-20 

Sida 17 av 21 
OKBAB-2019-00003 



Ostkustbanan 2015 AB 
559021-6262 

Underskrifter 

Ort S v n ti J V1,,[-G

Datum 2019- t)J -07 

2019-02-20 
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Underskrifter 

Ort fu W,WVI~ 

Datum 2019- t 3 ~o I 

Styrelseledamot 

2019-02-20 
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Underskrifter 

Ort /0r'J1JI /zY:1 
Datum 2019-v3-O/ 
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Underskrifter 

Ort S v'v'\.cl~J\,\,\ 

Datum 2019- <,1, - b I 

/ f,/t--<..__.---
ordlund 

Styrelseledamot 
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Uttalande från företagsledningen ("Representation letter"), 

Ernst & Young AB 
Att: Charlotte Bouvin 
Box 205 
851 04 SUNDSVALL 

Sundsvall den /~ !??tiY}' cl, 0 JC) 

Detta uttalande från företagsledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska 
kunna uttala er om huruvida årsredovisningen för Ostkustbanan 2015 AB, med bokslutsdatum 
31 december 2018 ("bokslutsdagen") har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt 
för företaget tillämplig kompletterande normgivning, och ger en rättvisande bild av företagets 
resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen. 

Jag är medveten om att revisorns granskning ska utföras i enlighet med god revisionssed i 
Sverige och att detta innebär att granskningen har utformats så att ni i första hand ska kunna 
avge ett omdöme om företagets årsredovisning i sin helhet. Det innebär att era gransknings-
åtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt för detta ändamål. 

Mot denna bakgrund bekräftar jag, utifrån min kunskap och övertygelse och sedan jag gjort de 
undersökningar som jag funnit nödvändiga för att jag skulle vara fullt informerad, nedanstående 
uppgifter: 

A. Årsredovisning och bokföring 

1. Jag bekräftar att jag förstår styrelsens ansvar för att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med tillämpligt regelverk, såsom det beskrivs i uppdragsbrevet för revisionen 
daterat 2017-04-24. Det är min uppfattning att årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med angivna redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av företagets 
resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per balansdagen. Årsredovisningen 
innehåller inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga 
byten av redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i 
årsredovisningen. 

2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsredovisningen är 
beskrivna på ett ändamålsenligt sätt i årsredovisningen. 

3. Jag anser att företaget har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta 
en årsredovisning utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd 
av oegentligheter. 

4. Jag intygar att det utifrån min kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som 
är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för årsredovisningen i sin helhet. 

Min uppfattning är att posterna i Ernst & Youngs sammanställning av funna fel - SAD, 
enskilt och/eller sammantaget är oväsentliga. De påverkar inte min uppfattning om att 
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E. Tillgångar och skulder samt poster inom linjen 

1. Jag bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassi-
ficerade och värderade. Vidare bekräftar jag också att det inte föreligger information som 
innebär att ytterligare tillgångar, skulder, poster inom linjen eller upplysningar [och/eller 
risker] skulle ha redovisats/lämnats i årsredovisningen. 

2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga föränd-
ringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i 
årsredovisningen. 

3. Alla skulder och ansvarsförbindelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga 
garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplys-
ningar har utformats på ändamålsenligt sätt. 

4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter 
eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka årsredovisningen utöver de som 
redovisats eller framgår av annan information i årsredovisningen. 

5. Jag har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både 
faktiska och möjliga, och har lämnat upplysningar i årsredovisningen om alla lämnade 
garantier till tredje part. 

F. Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare 

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till styrelsen eller 
motsvarande befattningshavare] föreligger utöver vad som redovisats i årsredovisningen. 

G. Händelser efter balansdagen 

Det har inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring av 
eller upplysning i årsredovisningen. 

~ nlig hälsning ~ A r--1-
1~ 
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EV 
Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ostkustbanan 2015 AB. oro.nr 559021-6262 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ostkustbanan 
2015 AB för räkenskapsåret 2018·01·01 · 2018-12·31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig· 
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av Ostkustbanan 2015 ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års· 
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat· 
räkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ostkustbanan 2015 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt· 
visande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk· 
ställande direktören ansvarar även för den interna kontrol l 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo· 
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets för· 
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fort· 
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera 
bolaget, upphöra med verksamheten el ler inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års· 
redovisningen som helhet inte innehål ler några väsentliga fel· 
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän· 
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna fö r väsentliga felaktig· 
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig· 
heter eller misstag, utformar och utför gransknings· 
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig· 
heter är högre än för en väsentl ig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfa lskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om· 
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektivi· 
teten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpl igheten i de redovisningsprinciper som 
används och rim ligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk· 
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års· 
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är oti llräckliga, modifiera uttalan· 
det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys· 
ningarna, och om årsredovisningen återger de under· 
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribla nd de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 



EY 
Building a better 
working world 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förva lt-
ning för Ostkustbanan 2015 AB för räkenskapsåret 2018-01-
01 - 2018-12-31 samt av förslaget ti ll dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ostkustbanan 2015 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är til lräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag til l 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
verksamhetsart. omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapita l, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kont rolleras på ett betryggande sätt. Verkstäl lande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrel-
sens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åt-
gärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltn ingen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsent-
ligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget. eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

A mt>n i r-, f [ & Y ung I 1 ..,11! t:I 

Som en del av en revision enl igt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och ha r en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskn ingen av 
förvaltningen och förslaget t ill disposit ioner av bolagets vinst 
eller förlust grunda r sig f rämst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionel la bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentl iga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går 
igenom och prövar fat tade beslut, beslutsunderlag, vidtag na 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag ti ll dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Sundsval l den 12 mars 2019 

Auktoriserad revisor 
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NYA OSTKUSTBANAN 
Dubbelspår Gävle - Sundsvall - Härnösand 

Protokoll styrelsesammanträde 

Styrelse 
Datum 
Tid 
Plats 

Styrelseledamöter 

Adjungerade 

Tjänstemän och 
övriga deltagare 

Formalia 

Ostkustbanan 2015 AB 
Fredagen den 1 mars 2019 
Klockan 10.00-11.45 
Mötesrum 538 A, Sundsvalls kommunhus 

Peder Björk 
Eva Lindberg 
Erik Lövgren 
Jörgen Edsvik 
Sven-Erik Lindestam 
Mikael Löthstam 
Stig Eng 
Fred Nilsson 
Jan Sahlen 
Glenn Nordlund 

Daniel Gustafsson 
Mats Hindström 

Ingela Bendrot 
Christel Öhgren 
Martin Södergårds 

Ordförande 
Vice ordförande 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 
Ledamot 

Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen Gävleborg 

VD 
Sekreterare 
Infrastrukturstrateg 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ej närvarande 

Ej närvarande 

Ej närvarande 

Ej närvarande 
Ej närvarande 

1 av 3 

Ordförande Eva Lindberg öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare 
Mikael Löthstam väljs att justera dagens protokoll. 

§ 3 Fastställande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar att fastställa dagordningen. 

§ 4 Protokoll från föregående möten 

Beslut 
Styrelsen beslutar att lägga protokollen till handlingarna. 

Protokoll från styrelsesammanträde 2018-11 -30 och från verkställande utskottet 2019-02-07 utsända med kallelse och 
ärendelista. 

Ostkustbanan 2015 AB nyaostkustbanan.se 



2 av 3 

Information, rapporter och diskussioner 

§ 5 Aktuellt läge 
VD Ingela Bendrot informerar bland annat om följande punkter: 

• Arbetet med utbyggnadsstrategin 
• Infrastrukturpolitiken på nationell nivå 
• Pågående utredningsinsatser 
• Kommande aktiviteter 

Beslut 
Styrelsen beslutar att notera informationen. 

§ 6 Planering inför årsstämma och ägarforum 
VD Ingela Bendrot informerar om det planerade upplägget för årsstämma och ägarforum. 

Beslut 
Styrelsen beslutar att notera informationen. 

Förslag utsänt med kallelse och ärendelista. 

Beslutsärenden 

§ 7 Verksamhetsplan 2019-2022 för Ostkustbanan 2015 AB 
VD Ingela Bendrot informerar om förslaget till verksamhetsplan för perioden 2019-2022. 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
att anta förslaget till verksamhetsplan 2019-2022 för Ostkustbanan 2015 AB som sitt eget, 
samt 

att överlämna den till årsstämman. 

Förslag till verksamhetsplan 2019-2022 för Ostkustbanan 2015 AB utsänd med kallelse och ärendelista. 

§ 8 Årsredovisning 2018 för Ostkustbanan 2015 AB 
VD Ingela Bendrot informerar kort om årsredovisningen. 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
att godkänna årsredovisning 2018 för Ostkustbanan 2015 AB, 

att godkänna i årsredovisningen redovisat förslag till hur vinst och förlust ska disponeras, 
samt 

att överlämna årsredovisningen till årsstämman för fastställelse. 

Ärsredovisning 2018 för Ostkustbanan 2015 AB utsänd med kallelse och ärendelista. 

§ 9 Budget 2020-2022 för Ostkustbanan 2015 AB 
VD Ingela Bendrot och ordförande informerar om budgeten för 2020-2022. 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
att ställa sig bakom budget 2020- 2022 för Ostkustbanan 2015 AB, samt 

att överlämna budget 2020- 2022 för Ostkustbanan 2015 AB till årsstämman för fastställelse. 

Förslag till budget 2020- 2022 for Ostkustbanan 2015 AB separat utsänd 201 9-02-26. 

Ostkustbanan 2015 AB nyaostkustbanan.se 



§ 10 Revidering av budget 2019 för Ostkustbanan 2015 AB 
VD Ingela Bendrot informerar om de faktorer som påverkar bolagets budget för 2019. 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
att ställa sig bakom revideringen av budget 2019 för Ostkustbanan 2015 AB, samt 

att överlämna reviderad budget 2019 för Ostkustbanan 2015 AB till årsstämman för 
fastställelse. 

Förslag till reviderad budget 2019 för Ostkustbanan 2015 AB separat utsänd 2019-02-26. 

§ 11 Övriga frågor 
Inga övriga frågor lyfts vid dagens sammanträde. 

§ 12 Sammanträdesdagar 2019 
Styrelsen beslutar 
att notera de sedan tidigare fastställda sammanträdesdagarna för första halvåret 2019: 
12 april klockan 9-11 - verkställande utskott (Skype/telefon) 
17 maj - årsstämma och konstituerande styrelsesammanträde (ägarforum) i Sundsvall 

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

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

Förslag till sammanträdesdagar utsända i kallelse och ärendelista. 

Mötets avslutande 

§ 13 Ordföranden avslutar sammanträdet och tackar för visat engagemang. 

Protokollet omfattar§§ 1-13 

Justeras 

L 
Eva Lindberg 
Ordförande 

Mikael Löthstam 
Juste rare 

1m l.- .. I 
Christel ljgren 
Sekrete ate 

3 av 3 

Ostkustbanan 2015 AB nyaostkustbanan.se 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-25 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr 2019-000044 1.2.4.1 

Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av 
beslutade besparingar 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen. 

Bakgrund 
Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis 
återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt 
tidigare beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2018. Beslut om 
besparingar fattades i Verksamhetsplan 2019, vid Socialnämndens 
sammanträde den 22 november 2018.    

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder mars 2019. 

Förvaltningschef Mats Collin, muntlig information.      

______  

 

. -

ila.. Härnösands 
~ kommun 



Uppföljning av åtgärder, Verksamhetsplan 2019 och Anstånd budget i balans 2019
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 200 tkr 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33 200

Utfall av besparingsåtgärd 0 42 42 84

Beräknad effekt 2 200 tkr 0 0 0 0 0 0 367 367 367 367 367 367 2 200

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 135 135

Beräknad effekt 2 400 tkr 0 0 0 270 280 290 260 270 280 240 250 260 2 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 537 473 1 010

Beräknad effekt - Ingår i Ugglans effekt - - - - - - - - - - - - -

Utfall av besparingsåtgärd - - - - - - - - - - - - -

Förhandlingar genomförda för samtliga. 7 har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomisk effekt fr o m mars för 5 av dessa tjänster. 2 har tackat nej till 
omplaceringserbjudande, varav en arbetar på vakant tjänst inom HSL fr o m april och en arbetar som resurs inom Ädelhem.  

Successiv avveckling av Ugglan - se separat dokument

Verksamhetsövergång genomförd enligt plan 2019-02-15. Ytterligare 3 lägenheter är avvecklade under mars. Totalt 19 av 51 lägenheter är avvecklade vilket ger 
ett överskott mot budget på 1 010 tkr. Någon minskning i hyresintäkter har ännu inte påvisats. Det finns inget som tyder på att hemtjänsttimmarna har ökat på 
grund av denna åtgärd.

Omvandling av en avdelning inom Korttidsenheten till permanent särskilt boende

Planerad uppstart 4 februari. Genomfört under januari månad. Beräknad effekt ingår i resultatet av avveckling av Ugglan.

Särskilt boende och hemtjänst

Uppföljning av åtgärder, Verksamhetsplan 2019

Avveckling 1,0 tjänst Anhörigkonsulent

1,0 tjänst uppsagd av berörd person som sökt och fått annan tjänst inom förvaltningen. Avslutas i februari.

Avveckling 9,0 tjänst Aktivitetsledare



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 700 tkr 0 0 0 0 0 0 117 117 117 117 117 118 700

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Beräknad effekt 100 tkr 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 100

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 0 0 0 0 67 67 67 67 67 67 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Beräknad effekt 930 tkr 0 0 0 0 0 0 155 155 155 155 155 155 930

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 85 85

Avveckling av tjänster har genomförts. 1 har tackat ja till omplaceringserbjudande. 2 har tackat nej men arbetar under uppsägningstid på vakanser inom HSL.

Förhandling i februari angående omplaceringar. Effekt från och med april.

Avveckling Solbrännans matsal

Sista dag för servering var 28 februari. Förhandling om omplacering är planerad.

Avveckling Ängecenters matsal

Sista dag för servering var 20 januari. Förhandling klar. Berörd person har tackat nej till omplaceringserbjudande. Uppsägningstid 6 mån.

Avveckling Trygg hemgång, 3,0 tjänst usk

Sänkt bemanning inom Korttidsenheten 2,7 tjänst



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 500 tkr 0 0 0 0 0 0 83 83 83 83 83 83 500

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 56 56

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 0 0 0 0 67 67 67 67 67 67 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 45 45

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Beräknad effekt 245 tkr 0 0 0 0 0 0 41 41 41 41 41 41 245

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Förhandling i februari angående omplacering. Tackat ja till omplaceringserbjudande. Börjar arbeta som sjuksköterska inom HSL fr o m 15 april.

Avveckling 1,0 Gruppledare hemtjänst

Förhandling i februari angående omplacering. Översyn av organisationen pågår. En förändring av hemtjänstområden behöver troligtvis genomföras. Förväntad 
effekt enligt plan, dvs fr o m halvårsskiftet.

Sänkt bemanning natt inom Ädelhems säbo 1,92 tjänst 

Förhandling i februari angående omplaceringar. Samtliga medarbetare har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomiskt effekt från och med mars.

Sänkt bemanning natt inom Koltrastens säbo 1,92 tjänst

Förhandling i februari angående omplaceringar. Samtliga medarbetare har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomiskt effekt från och med mars.

Avveckling 1,0 tjänst Enhetschef ÄO



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 50 50 100

Beräknad effekt 500 tkr 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Utfall av besparingsåtgärd 482 0 0 482

Beräknad effekt 300 tkr 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

Utfall av besparingsåtgärd 300 0 0 300

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Förhandling i februari angående omplacering. Berörd medarbetare slutar på egen begäran fr o m 2019-04-01.

Avveckling 0,78 tjänst ssk natt

Berörd person har sagt upp sig. Avslut sker i februari.

Avveckling 1,0 tjänst Utvecklare flykting- och asylfrågor

Individ- och familjeomsorgen

Förhandlat, varsel om uppsägning klart. Minskad budgetpost från och med januari. Medarbetaren har avslutat sin tjänst på egen begäran fr o m 19-02-01.

Förändrat avtal avseende Jobbsatsning

Genomförs under året. Redovisas kontinuerligt i separat nämndsärende. Minskad budgetpost från och med januari.

Avveckling 1,0 tjänst socialsekreterare

Hälso- och sjukvård



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Beräknad effekt 925 tkr 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925

Utfall av besparingsåtgärd 925 0 0 925

Beräknad effekt 800 tkr 0 0 0 0 0 0 133 133 133 133 133 133 800

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Beräknad effekt 100 tkr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Utfall av besparingsåtgärd 24 22 21 67

Avveckling 1,0 tjänst inom Resursteamet

Förhandling i februari angående omplacering. Berör medarbetare övergår till annan anställning inom kommunen fr o m 2019-04-01.

Avveckling 2,0 tjänst Habiliteringsassistent

Ej tillsatta. Personalbudget minskad från och med januari.

Avveckling 3,0 tjänst Habiliteringsassistent DV
+ lokalkostnad

Omsorg om funktionshindrade

Ej genomfört. Planering och förberedelser pågår. Nämndsärende i april.

Ändrade regler för ersättning för vissa omkostnader i samband med ledsagning

Genomfört. Förvaltningen följer nämndens beslut.



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 400 tkr 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0

Beräknad effekt 500 tkr 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Utfall av besparingsåtgärd 500 0 0 500

Beräknad effekt 500 tkr 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Utfall av besparingsåtgärd 500 0 0 500

Införande av avgift för individstöd, ledsagning och kontaktperson enligt SoL

Återremitterat från KS. Socialnämnden beslutade mars att inte införa avgifter för dessa insatser.

Avveckling 1,0 tjänst Biståndshandläggare

Genomfört fr o m 2019-01-01. Minskad budget från och med januari.

Mjuka stopp

Minskat budget för utbildning med 0,5 mnkr fr o m 2019-01-01

Biståndsenheten

Förvaltningsövergripande



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 500 tkr 0 0 75 47 47 48 48 47 47 47 47 47 500

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 75 75

Beräknad effekt 900 tkr 0 0 225 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 225 225

Beräknad effekt 100 tkr 0 0 24 8 9 9 9 9 8 8 8 8 100

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 24 24

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 75 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 75 75

Ej tillsätta vakans, administratör

Beslutet följs.

Detaljbudgetförändring TES

Minskad budget och beslutet följs.

Uppföljning av åtgärder, Anstånd budget i balans 2019 (Dnr 2019-000080)

Särskilt boende och hemtjänst

Ej tillsätta vakans, verksamhetsutvecklare

Beslutet följs.

Ej starta ombyggnation Härnögården

Beslutet följs.



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 34 34 33 33 33 33 33 33 34 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 400 400

Beräknad effekt 600 tkr 0 0 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 150 150

Beräknad högre kostnad 200 tkr 0 0 -50 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -17 -17 -200

Utfall 0 0 -50 -50

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 99 34 33 33 33 33 33 34 34 34 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 123 123

Arbetskläder

Verksamheten har 100 tkr kvar i budget för inköp av arbetskläder. Ackumulerat mars har verksamheten inhandlat arbetskläder för 0,9 tkr.

Projektet Att bryta långvarigt bidragsberoende: Den 1 jan hade 172 hushåll uppfyllt kriterierna för långvarigt bistånd, dvs bidragsberoende i mer än 10 månader. 
54 av dessa hushåll har per den sista mars blivit självförsörjande. Det är svårt att ta ut den exakta besparingen då nya långvarigt bidragsberoende tillkommer. I 
denna uppföljning redovisas utfall mot budget för ekonomiskt bistånd.

Omsorg om funktionshindrade

Transporter daglig verksamhet till Samhällsnämnden

Beslutet följs.

Ökade kostnader korttidstillsyn

Överenskommelse med skolförvaltningen. 

Individ- och familjeomsorgen

Projekt försörjningsstöd



Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 100 tkr 0 0 24 9 8 9 9 9 8 8 8 8 100

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 36 36

Beräknad effekt 200 tkr 0 0 0 0 40 40 40 40 40 0 0 0 200

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 124 124

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 150 50 50 50 50 50 0 0 0 0 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 150 150

Summa beräknade besparingar 2 767 42 814 627 677 687 1 937 1 945 1 904 1 824 1 834 1 846 16 900

Summa utfall av besparingar 2 731 651 2 240 5 622

Förvaltningsövergripande

Ej tillsätta vakans, lokalintendent

Lokalintendent är föräldraledig och tjänsten vikariebesätts inte.

Högre intäkter Elevhem

Alla 8 platser är belagda.

Minskad vikariebudget

Utfall på personalkostnader jämfört med budgeterade personalkostnader ger ett överskott motsvarande 124 tkr ackumulerat mars.
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 1 Inledning 
Denna projektslutrapport sammanfattar utfallet av det projekt som under tidsperioden mars 
2018 – mars 2019 haft i uppdrag att införa en systemförvaltarorganisation. Efter tidsperioden 
upphör projektformen och fortsatt utvecklingsarbete sker i kommunens ordinarie 
linjeverksamheter.  
 

 2 Information om projektet 

 2.1 Effektmål 
Projektets effektmål har varit att leverera en förvaltarorganisation som skapar förutsättningar 
för ett effektivt resursnyttjande med en tydlighet över kommunens systemförvaltning. 
Förvaltningsorganisationen ska också påverka, på ett positivt sätt, hur kommunen jobbar med 
säkerhet, informationssäkerhet och systematik. 
 

 2.2 Projektmål (innehåll och tidsplan) 
Projektets övergripande mål har varit att mellan 1 mars 2018 – 28 februari 2019: 

 Införa en modell som skapar bättre möjligheter för ledning och styrning inom 
systemförvaltning. 

 Skapa en tydlig systemförvaltarorganisation. 

 Utarbeta rutiner och processer för det löpande systemförvaltningsarbetet (inkl. 
livscykelhantering av verksamhetssystem).  

 Bidra till en hållbar ekonomi när det gäller verksamhetssystem och bättre nyttjande av 
befintliga resurser (system, kompetens och ekonomi). En budgetmodell som tydliggör 
budgetram per verksamhetssystem. 

Utifrån ovanstående övergripande mål har även uttalats att projektet ska skapa en etablerad 
systemförvaltarorganisation samt vid projektets slut ska: 

1. alla förvaltningar ska ha en tydlig förteckning över roller och innehavare av rollerna 
och tillhörighet till aktuella grupperingar inom systemförvaltarorganisationen ska vara 
dokumenterade. 

2. En rollbeskrivning finnas för rollerna inom förvaltningsorganisationen. 
3. alla verksamhetssystem har placerats i en systemgrupp (familj av system med 

likvärdig funktionalitet) och en teoretisk förvaltningsorganisation finns. 
4. Styrgrupper vara beslutade och teoretisk etablerade. 
5. En gemensam plattform för systemförvaltare vara framtagen.  
6. Ett centralt metodstöd finnas.  
7. Två förvaltningsobjekt vara etablerade. 

 

 2.3 Resurser och ekonomi 
Projektets organisation har bestått av beställare (IT-chef), styrgrupp 
(kommunledningsgruppen), projektledare (extern) och projektgrupp (fem fasta deltagare - en 
från respektive förvaltning). Därutöver har etablering av två förvaltningsobjekt involverat 
personer som har roller i systemförvaltningsorganisationen för dessa två förvaltningsobjekt. 
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Tid för projektdeltagande bedömdes vid projektstarten till ca 2 dgr/vecka för projektledare 
och projektgruppdeltagare (från kommunstyrelseförvaltning) som arbetar med 
modellutveckling och pilotetablering samt 0,5 dgr/vecka för övriga projektgruppdeltagare.  
 
Extern projektledare har finansierats av kommunstyrelseförvaltningens budget där kostnaden 
uppskattats utifrån planerad tjänstgöringsgrad. De organisationsinterna resurserna har deltagit 
inom ramen för deras ordinarie tjänst.  
 

 3 Projektresultat jämfört med projektplan 

 3.1 Utfall effekter 
Då projektet har tagit fram en styrmodell som bl.a. innefattar en systemförvaltarorganisation 
och tillhörande rutiner för systemförvaltningsarbete, samt har implementerat styrmodell på två 
förvaltningsobjekt, är bedömningen att förutsättningar skapats för att uppnå projektets 
effektmål. Däremot behöver ytterligare kalendertid fortlöpa innan det går att bedöma den 
faktiska verkningsgraden av projektets effekter.  
 

 3.2 Utfall innehåll 
Sammanfattningsvis har projektet genomfört de olika delar som ingått i projektmålet mellan 
början av mars 2018 och mitten av mars 2019. Nedan följer en närmare beskrivning av vad 
projektet genomfört som på olika sätt relaterar till ingående delar i övergripande och 
detaljerade projektmål: 
 
 Införa en modell som skapar bättre möjligheter för ledning/styrning inom 

systemförvaltning 

Utfall: En ny styrmodell för systemförvaltning har tagits fram av projektet som godkänts 
av styrgruppen. I styrmodell berörs bl.a. organisation, roller, arbetssätt, dokumentation 
(förvaltningsspecifikation och årlig förvaltningsplan), mötesstrukturer och 11definierade 
förvaltningsobjekt. 

 Skapa en tydlig systemförvaltarorganisation 
Utfall: I den styrmodell för systemförvaltning som tagits fram av projektet ingår 
organisation för systemförvaltning, vilket även implementerats i praktiken på två 
förvaltningsobjekt (Utbildning och HR).  

 Utarbeta rutiner och processer för det löpande systemförvaltningsarbetet (inkl. 
livscykelhantering av verksamhetssystem).  

Utfall: Projektet har skapat rutiner för praktiskt systemförvaltningsarbete enligt 
styrmodell i IT-stödet SharePoint som bl.a. innefattar beskrivningar av 
förvaltningsobjektens förvaltningsorganisation, förvaltningsspecifikation, 
förvaltningsplan samt en systemlista med tillhörande systemdokumentation. Vidare har en 
specifik årscykel för möten i systemförvaltarorganisationen tagits fram. 

 Bidra till en hållbar ekonomi när det gäller verksamhetssystem och bättre nyttjande av 
befintliga resurser (system, kompetens och ekonomi). En budgetmodell som tydliggör 
budgetram per verksamhetssystem. 

Utfall: Bedömningen är att den styrmodell för systemförvaltning som tagits fram av 
projektet stödjer ett bättre nyttjande av resurser. I styrmodell ingår även att budget ska tas 
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fram för respektive förvaltningsobjekt som speglar specifika kostnader för dess ingående 
verksamhetssystem.   

 Alla förvaltningar ska ha en tydlig förteckning över roller och innehavare av rollerna och 
tillhörighet till aktuella grupperingar inom systemförvaltarorganisationen ska vara 
dokumenterade. 
Utfall: Projektet har medvetet valt att hantera bemanning av förvaltningsorganisation för 
förvaltningsobjekt när ett förvaltningsobjekt etableras i praktiken. Detta för att 
bemanning inte ska vara inaktuell när den fortsatta implementeringen av ytterligare 
förvaltningsobjekt genomförs. 
 

 En rollbeskrivning ska finnas för rollerna inom förvaltningsorganisationen. 
Utfall: I den styrmodell för systemförvaltning som tagits fram av projektet ingår en 
rollbeskrivning, vilken även implementerats i praktiken på två förvaltningsobjekt 
(Utbildning och HR).  

 Alla verksamhetssystem har placerats i en systemgrupp (familj av system med likvärdig 
funktionalitet) och en teoretisk förvaltningsorganisation finns. 
Utfall: I enlighet med den styrmodell för systemförvaltning som tagits fram av projektet 
har alla ”kända” verksamhetssystem placerats in i modellens 11 definierade 
förvaltningsobjekt. 

 Styrgrupper ska vara beslutade och teoretisk etablerade. 
Utfall: Styrgrupper finns för de två förvaltningsobjekt som etablerats inom projektet. 
Däremot har mötesforumet i vissa sammanhang definierats som objektägarmöte. Detta 
för att spegla vilka som berörs av mötet. 
 

 En gemensam plattform för systemförvaltare vara framtagen.  
Utfall: Projektet har skapat rutiner för praktiskt systemförvaltningsarbete enligt 
styrmodell i IT-stödet SharePoint som är en plattform för roller i 
systemförvaltningsorganisationen. 

 

 Ett centralt metodstöd finns.  
Utfall: Deltagare i projektgrupp (från alla kommunförvaltningar) är tänkt att stödja 
etablering av framtida förvaltningsobjekt. Vidare kommer projektgruppdeltagare från 
kommunledningsförvaltningen att ge ett  specifikt stöd i användning av SharePoint. 
 

 Två förvaltningsobjekt ska vara etablerade. 
Utfall: Två förvaltningsobjekt har etablerats av projektet (Utbildning och HR). 

 

 3.3 Utfall tidsplan 
Sammanfattningsvis har projektet levererat de delar som ingår i projektmålen under 
projektperioden mars 2018 – mars 2019 där slutrapport avrapporterats till styrgrupp den 26 
mars. Planen var att utföra arbetet mellan 1 mars 2018 – 28 februari 2019. 
 

 3.4 Utfall resurser och ekonomi 
Nedan sammanfattas och kommenteras den planerade tiden i projektplanen och uppskattning 
av utfall av nedlagd tid för de roller som deltagit permanent i projektgruppen. 
 
Projektledare – Planerad tid i projektplanen var 2 dgr/vecka. Då fokus för projektledare har 
varit att leda projektet, och inte delta aktivt i arbetet med att detaljutforma innehåll i de två 
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förvaltningsobjekt som etablerats, har nedlagd tid uppgått till strax under 1 dgr/vecka. Detta 
innebär att kostnaderna för projektet varit lägre än planerat. 
 
Arbetsgruppdeltagare från kommunledningsförvaltning – Planerad tid i projektplanen var ca 2 
dgr/vecka utslaget över hela tidsperioden. Nedlagd tid uppskattas till ca 2 dgr/vecka. 
 
Arbetsgruppdeltagare – Planerad tid i projektplanen var ca 0,5 dgr/vecka utslaget över hela 
tidsperioden. Nedlagd tid uppskattas till ca 0,25 dgr/vecka över hela tidsperioden. 
Anledningen till att nedlagd tid varit mindre än planerat är bl.a. att alla arbetsgruppdeltagare 
inte varit involverade i pilotarbetet.  
 

 4 Överlämning av projektets resultat & fortsatt etablering av 
förvaltningsobjekt 

Det innehåll som projektet byggt upp i IT-stödet SharePoint utgör stöd för det arbete som ska 
utföras enligt styrmodell för systemförvaltning. De två förvaltningsobjekt (Utbildning och 
HR) som etablerats av projektet, och dokumenterats i IT-stödet SharePoint, kan utgöra 
”startmallar” vid etablering och dokumentation av ytterligare förvaltningsobjekt.  
För de två förvaltningsobjekt (Utbildning och HR) som etablerats av projektet har en 
överlämning genomförts löpande till förvaltningsorganisationen då dess deltagare deltagit i 
projektet.  
 
I nedanstående tabell sammanfattas tidsplanen för etablering av de 11 förvaltningsobjekt som 
definierats i styrmodellen.  
 
År Förvaltningsobjekt 

2019 (förvaltningsplan tas fram för 2020) Utbildning, HR, Ärende- och 
dokumenthantering, Kommunikation (4 st) 

2020 (förvaltningsplan tas fram för 2021), 
arbete kan påbörjas i slutet av 2019 

Social välfärd, Arbetsplats, Plattform, 
Nätverkskommunikation (4 st) 

2021 (förvaltningsplan tas fram för 2022), 
arbete kan påbörjas i slutet av 2020 

Kultur & fritid, Samhällsbyggnad, Ekonomi 
& uppföljning (3 st) 

 
IT-chef inom kommunstyrelseförvaltning är ansvarig för att följa upp tidsplanen. Vad gäller 
införande av förvaltningsobjekt Social Välfärd behöver säkerställas att tidpunkt är lämplig 
med hänsyn till status på upphandling av nytt IT-system.  
 

 5 Observationer och reflektioner 
Projektgruppen har gjort följande observationer och reflektioner kopplat till 
projektgenomförande som kan vara av intresse vid fortsatt etablering av ytterligare 
förvaltningsobjekt: 

- Det krävs kalendertid (flera veckor) för att säkerställa bemanning i 
förvaltningsorganisationen för ett förvaltningsobjekt.  

- Första gången som en förvaltningsspecifikation tas fram krävs många diskussioner om 
verksamheten och dess koppling till olika verksamhetskomponenter och IT-
komponenter (IT-system). Detta för att förstå och kunna beskriva användning av, och 
beroenden mellan, olika IT-komponenter (IT-system). Vidare är en erfarenhet att 
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ytterligare IT-komponenter (IT-system) identifieras löpande under detta arbete. 

- Den tjänstgöringsgrad som tas upp i förvaltningsplan för specialister är en 
uppskattning av vad som krävs i arbetstid för denna roll i arbetet med att realisera 
förvaltningsplanen för en specifik IT-komponent/IT-system. Däremot berörs inte tid 
för andra systemrelaterade roller som är kopplat till en specifik IT-komponent (IT-
system), t.ex. superanvändare etc. Generellt bedöms det vara bra att testa sig fram i 
frågor som rör tidsuppskattning och tidrapportering. 

- Vid framtagning av förvaltningsspecifikation och förvaltningsplan upplevs det vara 
bra med fler korta möten och att mellanliggande tid för arbete mellan möten också är 
kort. Detta för att deltagare ska kunna hålla sig uppdaterade med arbetet. Sedan är det 
alltid en balans gentemot att det ska vara möjligt att hinna med ett mellanliggande 
arbete.  

- Att i förväg planera vad som krävs för att vidmakthålla och vidareutveckla en IT-
komponent (IT-system) är ett delvis nytt sätt att tänka, varför upprättandet av en 
förvaltningsplan blir mer tidskrävande vid första tillfället som arbetet utförs. 

- Etablering av förvaltningsobjekt underlättas av att det finns ett metodstöd som håller 
ihop arbetet, leder möten samt introducerar och överlämnar till förvaltningsledare. 

 
 



   Till kommunstyrelseförvaltningen 
  Härnösands kommun  

Dnr 2018-000057 048 
 

 

Redovisning kommunalt bidrag för 5i12-aktiviteter jubileumsåret 2018         

Internationella klubben/5i12 beviljades 2018-03-13 bidrag med 100 000 kronor för aktiviteter 
under vårt 30-årsjubileum 2018 med krav på redovisning senast mars 2019.  

Den ursprungliga budgeten i ansökan omfattade aktiviteter under jubileumsåret för 181 000 
kronor. Det beviljade bidraget var 100 000 kronor, ca 55%. Det innebar att vi har prioriterat 
bland de planerade aktiviteterna. De aktiviteter som utgick var ”Inkluderande idrott”, 
”Temadag om våld, hat och hot” och ”De nyanländas röst-regionalt seminarium”.  

Aktiviteten ”Samhällsinformation” har skjutits på framtiden då kommunens uppdrag eventuellt 
kommer att förändras. Den planerade aktiviteten ”Digital presentation” ansågs enligt KS 
beslut inte angelägen och har utgått. Övriga aktiviteter enligt ansökan har genomförts på 
lågbudgetnivå bland annat genom samverkan med andra aktörer och med betydligt större 
ideella insatser. Det innebär att vissa kostnader kunnat hållas nere, exempelvis 
lokalkostnader.  

Beslutet innebar att vi har prioriterat bland de planerade aktiviteterna, genomfört en del 
aktiviteter med egna medel och att vi också ökat de ideella arbetsinsatserna avsevärt.  

Följande aktiviteter enligt ansökan har genomförts 

 5 december 2017-jubileumsupptakt med fokus på skolan arrangerades som en 
inledning på jubiléet. Teatern fylldes med totalt över 1000 ungdomar från högstadiet 
och gymnasiet och genomfördes genom ett nära samarbete med lärare och övrig 
skolpersonal. Tre föreläsningar genomfördes med medverkan av Musse Hasselvall, 
programledare, skådespelare mm och innehållet kretsade kring mobbning, 
civilkurage, mansnormer mm. På kvällen medverkade han också i en afterwork på St 
Petri Logen för en vuxenpublik. Arrangemanget genomfördes utan ordningsproblem 
och med ett exemplariskt beteende av eleverna, detta efter några månader av 
oroligheter och disciplinproblem inom vissa skolor. Förutom lärare hade vi också 
engagerat fler vuxna under dagen, bland annat från vår egen styrelse.  
 

 Minnesdagen för Förintelsen 27 januari arrangerades i samverkan med 
Sambiblioteket inför ca 50 åhörare. Medverkande var Per Hammarström, historiker 
på Mittuniversitetet. Under veckorna innan fanns i Sambiblioteket en utställning från 
Forum för levande historia.  
 

 Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade vi ett seminarium på temat ”Vad 
händer efter #Metoo-kampanjen?” som var ett samarrangemang mellan 5i12, 
kommunen, länsstyrelsen och Kvinnojouren och som samlade en fullsatt Olof 



Högberg-sal, ca 80 personer. Medverkande var Hannah Kejerhag Oldenmark och 
Jenny Långström från länsstyrelsen, Malgorzata Håkansson, Härnösands kommun 
och Eva Boström, Kvinnojouren med Anders Bergman som samtalsledare. Kvällen 
avslutades med en dialog kring mäns våld mot kvinnor med många engagerade 
inlägg, inte minst från de många ungdomar som mött upp. I samband med 
arrangemanget lanserade också kommunen sitt eget värdegrundsprojekt bland 
personalen, #We do. 
 

 Internationella festen 19 augusti befäste arrangemanget som det avgjort största 
mångkulturella arrangemanget i kommunen med ett succéartat publikrekord på över 
4000 personer och med många besökare även utanför länet. 30 matstånd från hela 
världen och med ett professionellt scenprogram med många kringaktiviteter både för 
barn och vuxna. Runt festplatsen fanns ett tiotal föreningar från kommunen och 
visade upp sin verksamhet. Genom det kommunala bidraget lyckades vi också 
återigen genomföra festen med gratis entré. Det är en viktig faktor för att 
arrangemanget även i fortsättningen ska vara ett inkluderande arrangemang för alla 
kommunmedborgare, oavsett ekonomisk, social och kulturell bakgrund. Arbetet med 
festen underlättas av det mångåriga och goda samarbetet mellan 5i12, kommunen 
och Västernorrlands muséum och med andra ideella föreningar. 
 

 8 oktober Make Equal - ett samarrangemang på Sambiblioteket med föreningen 
Inlöparna m fl. Föreläsning av Kristina Wicksell från organsationen Make Equal och 
workshops om praktiskt jämlikhetshetsarbete och om hur man organiserar 
kampanjer.  
 

 Samverkan länets bibliotek Genom samverkan med Länsbiblioteket har vi inbjudits 
till länets bibliotek för att föreläsa om vår 30-åriga historia. Initiativet sker utifrån 
bibliotekens demokratiuppdrag och under hösten har arrangemang skett på 
Sambiblioteket och i Sollefteå och Kramfors och avsikten är att ha samma 
arrangemang på övriga bibliotek under våren.  
 

 Genom stora ideella insatser har vi dessutom i samverkan med andra aktörer 
genomfört att antal aktiviteter utanför ansökan och med egna medel. Manifestationer 
i riksdagen och EU-parlamentet, ett lokalt och ett nationellt 5i12-pris, fem 
föreställningar i Härnösand av en dansperfomance med dansaren och koreografen 
Elin Kristoffersson, medverkan på Folkhögskolan vid flera tillfällen, medverkan vid 
produktionen av en dokumentär för SVT om vår historia m fl. Se bifogad 
verksamhetsberättelse. 

Ekonomisk redovisning, se nästa sida. 

 

 

 

 



Ekonomisk redovisning 

Det beviljade bidraget, 100 000 utgör ca 55 % av den ursprungliga budgeten i ansökan. I en 
omräknad/reviderad budget fördelar sig kostnaderna under jubileumsåret så här: 

 

Budgetposter Budget i ans            Rev budget (55%)         Kostnader 

Lokalhyror  25 000              13 750                          1 500                  

Digital presentation 45 000              24 750           -- 

Arvoden medverkande 65 000              35 750           95 305 

Resor medverkande 25 000              13 750             7 569 

Resor styrelsen    7000                          3 850                              3 500 

Information/trycksaker    5000                 2 750           14 280 

Övriga kostnader    9000                   5 000             4 500 

Summa bidrag/kostn      181 000                 99 600 (100 000)         126 654 
  

Av den ekonomiska redovisningen framgår att föreningen med egna medel bidragit med 
drygt 26 000 kronor för aktiviteter under jubileumsåret. Sammanfattningsvis har det 
kommunala bidraget varit ett viktigt tillskott i vår verksamhet och inneburit att vi kunnat öka 
antalet aktiviteter och bredda våra målgrupper. Vi har kunnat samla totalt ca 5 500 besökare 
inom och utanför kommunen, där våra 5-decemberaktiviteter och Internationella festen varit 
de största och viktigaste. Vi har också kunnat sprida våra budskap och vårt varumärke och 
bidragit till att göra Härnösand till en hållbar och inkluderande kommun. 

 

För styrelsen i Internationella klubben/5i12 

 

----------------------------------------------------------------------- 

Anders Bergman, Projektledare 
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   VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

5i12-rörelsen startade 1988 i Härnösand av en grupp ungdomar som bestämt sig för att stoppa den främlingsfientlighet och rasism som då 

fanns i staden. På torget skulle alla goda krafter samlas. En av initiativtagarna hette Sara, 17 år. 1989 mördades Sara av en ung flykting, en 

tragedi som väckte uppmärksamhet och förstämning över hela landet. Men många i Härnösand reste sig i nya manifestationer och i 

främsta ledet gick Saras pappa, Stig Wallin. 1993 hölls de första nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan 

dess 5i12-rörelsens nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet. Stig Wallin avled 2009 - den 5 

december. Det bästa sättet att hedra Stigs och Saras minne är att fortsätta deras arbete varhelst du befinner dig.  
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STYRELSEN 2018 

Ordförande; Jasenko Omanovic 

Sekreterare: Uppdraget har cirkulerat 

Kassör: Kjerstin Ahlbäck 

Övriga i styrelsen: David Gisselman, Hans Goine, Hibo Abdullahi, Linn Olausson, Fredrik 
Lundvall, Medhanie Alemayo, Josephine Jonsson, Aliresa Samadi 
Anders Bergman, adjungerad 
 
Revisorer: Gunnar Oldenmark, Carina Nordin 
 
Valberedning: Anders Bergman, sammankallande, Kalle Lockner, Myriam Estrella-Näslund, 
Pia Niklasson, Carina Lundvall 
 
Organisationsnummer 880000-7813           Bankgironummer 145-1491 
 
Sammanträden 
 
Styrelsen har haft sex sammanträden under året och ett antal digitala möten samt ett 
heldagssammanträde för årsplanering. 
 
Medlemmar 

Antalet medlemmar är i stort sett oförändrat och uppgår till drygt 300 inklusive både enskilda 
och familjemedlemskap. Några nya medlemmar har tillkommit och några har fallit ifrån. 

Bidrag, gåvor och donationer  

För våra jubileumsaktiviteter har vi fått har vi fått ett speciellt bidrag från kommunen med 
100 000 kr, integrationsbidrag för 5i12-kören med 48 500 kr och ett kulturbidrag med 5 000 
kr. I gåvor har vi fått 5000 kr från föreningen Round Table 69 i Härnösand som 
överlämnades vid vår jubileumsaktivitet på Sambiblioteket. Round Table arrangerar varje år 
matstafetten i Härnösand. Övriga gåvor är 2070 kr från LO-facken från en 1 maj-insamling 
och julgåva från Westerlind fastigheter med 1000 kr.  

Verksamheten under året – sammanfattning  

Verksamheten under året har i hög utsträckning präglats av våra många jubileumsaktiviteter. 
Jubiléet har krävt stora ideella insatser av medlemmar både inom och utanför styrelsen.  Att 
decemberaktiviteterna i år hölls samtidigt den 5 december gjorde arbetet extra intensivt. För 
våra större aktiviteter har speciella arbetsgrupper utsetts med speciellt ansvar och ett 
arbetsutskott under styrelsen utsågs för ex visa ekonomiska beslut. Fördelning av arbetet 
både inom och utanför styrelsen kommer att fortsätta för att nå bästa möjliga resultat.  

Som tidigare år har 5 decemberaktiviteterna och Internationella festen publikt varit våra 
huvudaktiviteter. Festen slog i år alla tidigare besöksrekord där muséet uppskattar ca 4000 
deltagare. Det gör att det fortfarande är det avgjort största mångkulturella arrangemanget i  
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Härnösand under året. Ett professionellt arrangemang med professionella aktörer och 
medverkande och med ett mångårigt positivt samarbete med kommunen och 
Västernorrlands museum. 

I samband med jubiléet har en ökad användning av sociala medier lett till en ökad spridning 
av information och budskap som också lett till fler positiva nya och gamla kontakter ute i 
landet. Det innebär också att vi inför kommande verksamhetsår fått flera förfrågningar om 
arrangemang och besök ute i landet. En ”turné” har inletts på länets bibliotek med 
information om vår 30-åriga historia som kommer att fullföljas under året.  

Jubileumsårets budskap i vårt upprop fokuserade på temat ”Våldet kan aldrig lösa konflikter”. 
(se bilaga) 

AKTIVITETER 

5 december Härnösand 

Årets arrangemang i Härnösand var en heldag med arrangemang på Torget, Sambiblioteket 
och ett fackeltåg på kvällen. Temat för hela dagen var mot våld, hat och hot och som vanligt 
fylldes Torget med Härnösandsbor. Huvudtalare var Anna Lena Lodenius, journalist och 
författare med fokus på nazism och våldsbejakande extremism. Andra talare på Torget var 
Medhanie Alemayo, Maria Oldenmark och Anders Bergman från 5i12, kommunens yngsta 
fullmäktigepolitiker Karl Rönnkvist (c) och Ebba Hansson(s) och Folkhögskolans elever 
svarade för sång och musik.  

Anna Lena Lodenius medverkade också på eftermiddagen i ett seminarium på 
Sambiblioteket med ett 40-tal deltagare. Dagen avslutades på kvällen med ett fackeltåg från 
Teatern till Torget. Där hölls korta appeller av nya landshövdingen Berit Högman, 
ordföranden i Rädda Barnen Khosrow Razavi och Hibo Abdullahi från 5i12.  

Årets manifestation i Härnösand avslutades med stämningsfull musik från ett upplyst fönster i 
Residenset av jazzmusikerna Hans Bergfors och Kjell Arne Danemo. Totalt samlade vi ca 
500 deltagare under dagen.  
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5 december riksdagen 

Årets manifestation i riksdagen ansvarade centerpartiets Emil Källström för. Trots intensiva 
sonderingar mellan partierna om vem som skulle få förtroende att leda regeringen var 
deltagandet i manifestationen förhållandevis välbesökt. 
Som vanligt inramades manifestationen med fin körmusik och våra representanter var Hans 
Goine och Jasenko Omanovic. Lova Wallerö Frostenson från Teskedsorden höll ett 
känslosamt tal med kopplingar till årets pristagare, Hédi Fried.  Hédi Fried kunde på grund av 
sjukhusvistelse inte närvara vid utdelningen av priset. En nära vän till henne tog istället emot 
priset och höll ett fint tacktal med en hälsning att Hédi snart var på väg hem och att hon var 
mycket tacksam och stolt över priset. Efter manifestationen genomfördes ett mingel med 
särskilt inbjudna gäster. Tidigare 5i12-pristagare som Timbuktu, Expo och Felicia 
Margineanu deltog i samvaron tillsammans med hedersmedlemmar och 
styrelserepresentanter. 

 

Hans och Jasenko tillsammans med några av tidigare pristagare, Timbuktu, Felicia Margineanu och 
Daniel Pool, Expo  
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5 december EU-parlamentet 

David Gisselman representerade oss i 5i12-rörelsen. Övriga talare vid manifestationen var 
talmannen i parlamentet David Antonio Tajani, Liberalerna med EU-parlamentarikern Cecilia 
Wikström i spetsen var årets värd i EU-parlamentet och tog uppgiften på stort allvar med ett 
spännande arrangemang där aktivisten Maria Teresa Asplund och Tobias Lohse som 
representerade Refugees Welcome som fick 5i12-priset 2016. Som avslutning på 
manifestationen lämnades 5i12-flaggan över till nästa års värd, Malin Björk, Europeiska 
enade vänstern.  
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Internationella festen med besöksrekord 

  

Publikt blev Internationella festen årets succé. Enligt Länsmuséets besöksräkningar deltog 
drygt 4000 personer under dagen med ett digert program på jubileumsåret. 30 matstånd från 
20 olika länder och musik och människor från hela världen gjorde årets fest till årets 
händelse. SBF, Ångermanlands hembygdsförbund, Eritreanska föreningen, Ibn Rushed, Fair 
Trade Härnösand m fl föreningar fanns på plats och visade upp sin verksamhet. Hela 
festområdet fylldes av olika aktiviteter som ansiktsmålning, frågetävling, hennatatueringar 
och slöjdworkshop. Från scenen hördes musik från Sara & Samantha, We R Singers, Carlos 
Wilton, musikkollektivet Bon Boom med Wilson Phiri, Ditch Diggers m fl. Och våra två 
konferencierer Erika och Helena Lundqvist lotsade oss proffsigt genom det tre timmar långa 
programmet. Ännu en solig och varm succé för Internationella festen.  
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Förintelsedagen 27 januari 

På minnesdagen för Förintelsen 27 januari hölls ett seminarium på Sambiblioteket med ett 
50-tal deltagare och med en utställning från Forum för levande historia. Medverkande var 
Per Hammarström, historiker på Mittuniversitet som bland annat forskat om nazismen. 

 

Efter Metoo - Internationella kvinnodagen 8 mars 

På den Internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade vi ett seminarium om mäns våld 
mot kvinnor med rubriken ”Vad händer efter Metoo?”, ett samarrangemang mellan 5i12-
rörelsen, Kvinnojouren, kommunen och Länsstyrelsen. Olof Högbergsalen var fylld till sista 
plats, ett sjuttiotal deltagare. Kvällen innehöll korta föreläsningar av Hannah Oldenmark, och 
Jenny Långström, länsstyrelsen och Malgorzata Håkansson, kommunen. Anders Bergman 
ledde en efterföljande dialog där många deltog. I samband med seminariet presenterade 
kommunen sitt projekt ”We do” som är kommunens arbete mot trakasserier och kränkande 
behandling. 
 

5i12 kören 

Även för 2018 har vi fått ett integrationsbidrag från kommunen för att etablera en barnkör 
med deltagare från flera nationaliteter och som medverkade vid vår manifestation i riksdagen 
2017. Körledaren slutade i början av 2018 och verksamheten har legat på is under större 
delen av året. Nu har vi gjort en omstart med en ny 5i12-kör med både vuxna och barn och 
har också fått klartecken från kommunen att använda pengarna under 2019 med den 
ändrade inriktningen. Tanken är att vi lagom till Internationella festen ha en större etablerad 
kör som kan medverka där. Nya körledare är Erika Lundkvist och Anders Rapp. 

 

Make Equal – samarrangemang med föreningen Inlöparna 

I oktober arrangerade vi tillsammans med föreningen Inlöparna ett kvällsarrangemang på 
Sambiblioteket med ett femtiotal deltagare, Föreläsare var Kristina Wiksell verksam inom 
organisationen Make Equal som bland annat arrangerade den så kallade 
”Knytblusmanifestationen” i Stockholm. Ett tiotal föreningar deltog i en dialog kring mångfald 
och jämlikhet och om hur vi snabbare kan gå från planering och diskussion till aktivitet och 
aktion. 

 

Samarbete med länets bibliotek 

Ett samarbete med länets bibliotek har inletts under året utifrån deras demokratiuppdrag. 
Länsbiblioteket har lämnat visst ekonomiskt stöd till att vi besökt biblioteken under 
jubileumsåret och presentaterat vår 30-åriga historia. Vi har hittills haft arrangemang i 
Sollefteå, Kramfors och Härnösand och kommer att fullfölja med arrangemang i Örnsköldsvik 
och Medelpad under året. Samverkan sker med ABF på respektive ort. 
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TV-dokumentär om 5i12-rörelsen 

Bo Göransson, frilansjournalist med rötter i Härnösand har under året påbörjat en TV-
dokumentär för SVT om vår historia. Flera möten har hållits under året med Anders Bergman 
och David Gisselman från styrelsen som har hjälpt till att ta fram relevant historiskt material 
med både bild, ljud och handlingar från Föreningsarkivet. Filmen kommer att innehålla en 
presentation av vår historia och hur vi som förening växt fram och också hur dagens situation 
ser ut i samhället.  

 

Många kontaker har tagits med personer runt om landet som haft någon roll i 5i12-rörelsen 
under de trettio år som gått. Filmen produceras av Laika Film och Television som gjort flera 
uppmärksammande TV-dokumentärer. Finansieringen sker med medel från bland annat Film 
i Västernorrland och Svenska Filminstitutet. Premiär för TV-dokumentären planeras till 5 
december 2019. 

5i12 aktiviteter på andra orter i landet  

Kjerstin Ahlbäck och Anders Bergman besökte under våren Norrköping som är en av de orter 
som varje år har 5i12-aktiviteter och som också delar ut ett eget 5i12-pris. Där var vi inbjudna 
till kommunens brottsförebyggand råd och till Marieborgs Folkhögskola som fick 5i12-priset 
2017. Vi hade också ett möte med ”Ett Norrköpingför alla”, en föreningssammanslutning mot 
främlingsfientlighet och rasism. 5:e decemberaktiviteter har hållits bl a i Södertälje, Borlänge, 
Norrköping, Östersund, Växjö m fl 

 
5i12-priset nationellt  

Det nationella 5i12-priset gick i år till författaren, föreläsaren och psykologen Hédi Fried för 
hennes mångåriga arbete för människors lika värde och mot nazismen. Priset utdelades som 
vanligt i riksdagen. Som överlevare av förintelsen har hennes erfarenhet och kunskap 
fortfarande en unik trovärdighet som fått stor genomslagskraft runt om i landet och även 
utomlands.  
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Hédi Fried är 94 år och deporterades tillsammans med sin familj 1944 till det ökända 
koncentrationslägret Auschwitz där hennes föräldrar dödades. Genom sin stora kunskap och 
sina egna upplevelser och föreläsningar runt om i landet är hon en stark kraft i kampen mot 
nynazismen och högerextremismen. 

5i12-priset lokalt 

Under vårt jubileumsår delade vi även ut ett lokalt 5i12-pris som gick till elever, lärare och 
övrig skolpersonal på grundskolan Kunskapsakademin på Alnön i Sundsvall. Lärarna tog 
själva kontakt med oss för att få inspiration under hela arbetet och David Gisselman var vår 
kontaktperson under tiden för arbetet. Hela skolan arbetade under åtta veckor och var på 
olika sätt engagerad i frågor kring rasism, främlingsfientlighet, jämställdhet och människors 
lika värde, helt 5i12-rörelsens anda. Arbetet presenterades i ett antal poddar om olika 
aspekter på mänskliga rättigheter. Elevernas och lärarnas engagemang kan tjäna som 
föredöme för många andra skolor när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter.  

 
 

---
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Invandrarindex-de nyanländas röst 

Ett stort seminarium i Stockholm om Invandrarindex arrangerades den 26 januari i Stockholm 
där Fredrik Lundvall och Anders Bergman deltog. Arrangemanget samlade ca 150 deltagare 
där vissa t o m fick ståplats. Kvalificerade forskare, representanter från regeringen, alla 
större myndigheter och organisationer, kommuner m fl fanns på plats. Härnösand sattes åter 
på kartan på ett positivt sätt. Intervjuer med nyanlända har nu också gjorts i länets alla 
kommuner utom Ånge och har presenterats vid ett möte på regionen. Avsikten är att 
resultaten ska användas för att förbättra integrationen av nyanlända. 

http://www.invandrarindex.se/ 

https://kfsk.se/integration/nyheter/nyanlanda-ges-en-rost-med-invandrarindex/ 

 

Samarbete med folkhögskolan 

Samarbetet med Härnösands Folkhögskola har utvecklats ytterligare under året. Vi har 
deltagit två dagar under året i deras undervisning. På FN-dagen deltog vi och FN-föreningen 
i Härnösand på endag om mänskliga rättigheter.  Deras allmänna linje medverkade också 
med sång och musik på Torget den 5 december. Ett samarbete har nu också inletts med 
deras utbildning i fred, icke-våld och ledarskap som kommer att utvecklas under innevarande 
år. 

 

Löv-samarbete med regionen/landstinget 

En arbetsgrupp med ideella organisationer har bildats i länet för att förverkliga den ”Lokala 
Överenskommelsen i Västernorrland”, LÖV.  Avsikten är att ideella föreningar ska få större 
inflytande över ex vis folkhälsan och vad man i den nya regionen ska arbeta med, ex vis 
integration. En annan fråga som aktualiserats är IOP, Idéburet offentligt partnerskap där 
tanken är att ideella föreningar kan sluta avtal med regionen/kommunen om att ansvara för 
en viss verksamhet och få betalt för det. Ett liknande arbete har inletts i kommunen där David 
Gisselman och Anders Bergman deltagit.  

https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-
Vasternorrland/Nyheter/lansoverenskommelsen-vasternorrland-ar-antligen-i-gang/ 

 

 

 

 

 

http://www.invandrarindex.se/
https://kfsk.se/integration/nyheter/nyanlanda-ges-en-rost-med-invandrarindex/
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/lansoverenskommelsen-vasternorrland-ar-antligen-i-gang/
https://www.rvn.se/sv/Om-regionen/Aktuellt-i-Region-Vasternorrland/Nyheter/lansoverenskommelsen-vasternorrland-ar-antligen-i-gang/
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VÅLDET KAN ALDRIG LÖSA KONFLIKTER - UPPROP 2018 

5i12-rörelsen firar i år 30-årsjubileum och bildades som en reaktion mot det meningslösa våldet. 

Genom åren har hundratusentals människor på olika sätt reagerat och protesterat mot våld, rasism, 

främlingsfientlighet och för människors lika värde. Och det civila samhället har alltid varit en 

pådrivande kraft.  

De senaste åren har segregationen i samhället blivit ett allt större problem, ekonomiskt, socialt och 

kulturellt. Det har lett till ökade motsättningar, både i Sverige och internationellt. Den organiserade 

brottsligheten och våldet i utsatta områden och i samhället i stort har blivit ett samhällsproblem som 

både leder till enskilda tragedier och ökad otrygghet. Utsatta områden är liktydigt med fattiga 

områden när det gäller bostäder, barnomsorg, utbildning och  ?? Ingen föds till kriminell. Det gäller 

också hedersvåld i familjer från andra kulturer och även våld i svenska hem och av svenska män. Ofta 

innehåller lösningarna högljudda rop på mer våld och andra repressiva åtgärder i stället för 

förebyggande insatser. Mediernas skildringar domineras nästan uteslutande av 

händelserapporteringen medan orsakerna sällan skildras. Och det verbala våldet väller fram i de 

sociala medierna som blir alltmer asociala. 

Vi ser också ett ökat våld mot både judar och muslimer. Högljudda uniformerade nazister tar plats på 

gator och torg och slagorden ekar från trettiotalets Europa. Den politiska utvecklingen i exempelvis 

Polen, Ungern och Turkiet innebär en nedmontering av medierna, de mänskliga rättigheterna och 

demokratin. Auktoritära ledare och andra makthavare spär på motsättningarna i en ökad krigsretorik 

med hot, hat och våld. Högerextremism och nationalism breder ut sig även i Sverige.  

Det meningslösa våldet har inga snabba och enkla lösningar. Valet står mellan våld, hat och hot eller 

öppenhet, sammanhållning och solidaritet. De kommande åren kommer att bli avgörande. Och det 

brådskar. Vårt gemensamma arbete måste ske genom ett tålmodigt, fredligt och samlat engagemang 

där alla har ett ansvar. Vår gemensamma vision de kommande åren mot våld måste vara 

 Att Sverige följer FN:s rekommendationer och tar initiativ till ett förbud mot våldsbejakande 

nazistiska och rasistiska organisationer 

 Att skolan och studieförbunden får ökade resurser och ett tydligare uppdrag att motverka 

våld och att mänskliga rättigheter blir ett eget obligatoriskt ämne inom skolan och 

lärarutbildningen.  

 Ett kraftigt ökat stöd till landets kvinno- och mansjourer 

 Att en nationell partiöverskidande kommission mot våld tillsätts med representanter också 

för det civila samhället och med uppdrag att långsiktigt minimera våldet och att stärka 

demokratin och de mänskliga rättigheterna  

 

 

 

 

 



12 
 

Sex dansförställningar klockan fem i tolv   

Elin Kristoffersson, dansare och koreograf arrangerade under sommaren och hösten en tyst 
manifestation genom en dansperformance. Föreställningen genomfördes på sex olika platser 
i Härnösand med slut den 1 december på Sambiblioteket. Elin Kristofferson hade inspirerats 
av vårt 30-åriga arbete mot främlingsfientlighet och den tysta föreställningen hade namnet 
”Som en sval hand mot världens bultande tinning”. 

 

7/7 kl 11.55 PREMIÄR Gräsmattan mot vattnet utanför Erikshjälpen 
4/8 kl 11.55 Gräsmattan mot vattnet mellan McDonalds och Hamnkrogen 
1/9 kl 11.55 Stadsparken utanför Biblioteket 
6/10 kl 11.55 Grästorget utanför Technichus (Teaterns foajé vid regn) 
3/11 kl 11.55 Konsthallen 
1/12 kl 11.55 Biblioteket, vån 4 
 

 
 

. ~ 
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PRESSKLIPP UNDER JUBILEUMSÅRET 
DEBATT PUBLICERAT: 5 DECEMBER, 2018 AV: DEBATT 

 

5 i 12: Nu krävs en partiöverskridande 
kommission mot våld 

5 i 12 manifesterar i Härnösand 

”Våldet som metod att lösa konflikter måste ständigt fördömas och motarbetas i ett samhälle som gör 
anspråk på att vara civiliserat och upplyst. Det gäller oavsett om det sker i Syrien, i en skola i USA 
eller mot en tiggare i Huskvarna, skriver företrädare för 5/12-rörelsen inför årets manifestation.  
Den 5 december har 5i12-rörelsen sin årliga manifestation på flera håll i landet.1993 hölls de första 
nationella manifestationerna. Den 5 december klockan fem i tolv är sedan dess 5i12-rörelsens 
nationella manifestationsdag och aktiviteter sker även i Riksdagen och i EU-parlamentet”. 

 

De senaste åren har segregationen i samhället blivit ett allt större problem, ekonomiskt, 
socialt och kulturellt. Det har lett till ökade motsättningar, både iSverige och internationellt. 
Den organiserade brottsligheten och våldet i samhället leder både till enskilda tragedier och 
ökad otrygghet. Det gäller såväl hedersvåld i familjer från andra kulturer, mot hbtq-personer 
eller våld i svenska hem och av svenska män. Ofta innehåller lösningarna högljudda rop på 
mer våld och andra repressiva åtgärder i stället för förebyggande insatser.Mediernas 
skildringar domineras nästan uteslutande av händelserapporteringen medan orsakerna 
skildras mera sällan. Och det verbala våldet väller fram i de sociala medierna som blir alltmer 
asociala. Tonläget höjs och invektiven haglar. 

dagensarena 

http://www.dagensarena.se/arkiv/opinion/debatt/
http://www.dagensarena.se/
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Vi ser också ett ökat våld mot både judar och muslimer. Högljudda uniformerade nazister tar 
plats på gator och torg och slagorden ekar från trettiotalets Europa. 

Valet står mellan våld, hat och hot eller öppenhet, sammanhållning och solidaritet. 
Den politiska utvecklingen i exempelvis Polen, Ungern och Turkiet innebär en nedmontering 
av medierna, de mänskliga rättigheterna och demokratin. Auktoritära ledare och andra 
makthavare spär på motsättningarna i en ökad krigsretorik med hot, hat och våld. 
Högerextremism och nationalism breder ut sig även i Sverige. 

Det meningslösa våldet har inga snabba och enkla lösningar. Valet står mellan våld, hat och 
hot eller öppenhet, sammanhållning och solidaritet. De kommande åren kommer att bli 
avgörande. Och det brådskar. Vårt gemensamma arbete måste ske utan våld genom ett 
tålmodigt, fredligt och samlat engagemang där alla har ett ansvar. 

5i12-rörelsen firar i år 30-årsjubileum och bildades i Härnösand som en reaktion mot det 
meningslösa våldet. Genom åren har hundratusentals människor på olika sätt reagerat och 
protesterat mot våld, rasism, främlingsfientlighet och för människors lika värde. Och det civila 
samhället har alltid varit en pådrivande kraft. Vår gemensamma vision de kommande åren 
mot våld måste vara: 

 Att Sverige följer FN:s rekommendationer och tar initiativ till ett förbud mot 
våldsbejakande nazistiska och rasistiska organisationer                                       

 Att skolan, studieförbunden och folkhögskolorna får ökade resurser och ett tydligare 
uppdrag att motverka våld och att mänskliga rättigheter blir ett eget obligatoriskt 
ämne inom skolan och lärarutbildningen. 

 Att stödet till landets kvinno- och mansjourer ökar 
 Att en nationell partiöverskidande kommission mot våld tillsätts med representanter 

också för det civila samhället och med uppdrag att långsiktigt minimera våldet och att 
stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna 

Styrelsen för 5i12-rörelsen  genom  Anders Bergman, projektledare. 
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Ordförande för 5i12 rörelsen, Jasenko Omanović, firade 30-årsjubileet med ballonger. Foto: Jennie 
Johansson/SVT 

Mångkulturellt jätteparty i Härnösand 
Den årliga internationella festen på Murberget i Härnösand, fick en extra festlig 
inramning i år då den sammanfaller med 30-års jubileet för 5i12. 
– Så länge det finns människor som har svårt att acceptera människan som 
den är, så behövs vi, säger Jasenko Omanovic, ordförande 5i12. 
Vid lunchtid på söndagen började festen som innehöll mat, musik och människor från 
många av världens hörn. Med 30 matstånd från 20 olika länder fanns det något för 
alla. En av dem som var på plats var Edmon Sakik Matti, han bjöd på arabiskt kaffe, 
baklava och tepsi, en traditionell maträtt från hemlandet Irak. 

– Jag är med för 27:e gången, första gången kunde jag inte ens prata svenska. Jag 
är med för att jag vill testa olika matkulturer och träffa folk, säger Edmon Sadik Matti. 

Skapa en mötesplats 
Jasenko Omanovic är ordförande i 5i12-rörelsen och säger att syftet med 
Internationella festen är att skapa en mötesplats, där man använder mat och kultur 
som medel för människor ska mötas. 

– Så att vi ska se att vi är mer lika varandra än olika, säger Jasenko Omanovic. 

Sedan 1991 har man hållit festen på Murberget och årets upplaga var välbesökt. 
Samtidigt passade man på att ha 30-årskalas. 

– För oss i rörelsen är varje dag, varje år, en kamp för att människor ska få möjlighet 
att träffa varandra, för träffar vi varandra kan fördomar falla bort, säger Jasenko 
Omanovic. – 5i12 behövs så klart. Olika kulturer blandas här i Sverige och 5i12 gör 
det lättare att umgås, och lättare för nyanlända att lära sig den svenska kulturen och 
hur svenska Monica Östemark SVTPublicerad:19 augusti 2018 13.54 
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DEBATT | Igår Södertälje LT 

Angelägen kamp mot främlingsfientlighet och 
rasism 
”Vi som skriver under denna artikel har olika syn på politiska sakfrågor och driver olika politiska linjer. 
Men vi samlas år efter år för att gemensamt stå upp för att Södertälje ska vara en inkluderande 
kommun med nolltolerans mot rasism och diskriminering. Vi gör det i 5i12-rörelsens anda och 
tillsammans med kommunen, polisen, Telge och LT delar vi varje år ut en utmärkelse till någon som 
bidragit.” 
 
I en tid med utbredd främlingsfientlighet och rasism fortsätter vi att samlas på Stora torget 
klockan 5 i 12 den 5 december. Det har vi gjort i Södertälje varje år sedan mer än ett par 
decennier tillbaka. Vi gör det för att stå upp för människovärdet och för att hylla några av 
dem som tagit initiativ till ett inkluderande samhälle. Vi gör det för att det fortfarande är 
angeläget. 

5i12-rörelsen startade i Härnösand för 30 år sedan. År 1988 bestämde sig en grupp unga 
människor att låta torget vara en plats där goda krafter samlades och möttes för att 
protestera mot främlingsfientligheten. En av initiativtagarna, den sjuttonåriga Sara, mördades 
året efter av en ung flykting. Tragedin skakade om Härnösand, men man tog initiativ till nya 
manifestationer och i främsta ledet gick Stig Wallin, pappa till Sara. 

Vi samlas år efter år för att gemensamt stå upp för att Södertälje ska vara en inkluderande 
kommun med nolltolerans mot rasism och diskriminering. 

Vi som skriver under denna artikel har olika syn på politiska sakfrågor och driver olika 
politiska linjer. Men vi samlas år efter år för att gemensamt stå upp för att Södertälje ska vara 
en inkluderande kommun med nolltolerans mot rasism och diskriminering. Vi gör det i 5i12-
rörelsens anda och tillsammans med kommunen, polisen, Telge och LT delar vi varje år ut 
en utmärkelse till någon som bidragit. 

I år är det 30 år sedan rörelsens arbete startade och 25 år sedan den första nationella 5i12-
manifestationen. Vi fortsätter samlas också i Södertälje. Möt oss idag på Stora Torget och 
visa ditt stöd för det initiativ som togs av unga människor i Härnösand. Gemensamt måste vi 
fortsätta att arbeta mot segregation och rasism, för ett öppet och välkomnande samhälle. 

Boel Godner (S) Marita Lärnestad (M) 

David Winerdal (KD) Staffan Norberg (V) 

Tage Gripenstam (C) Mats Siljebrand (L) 

Hanna Klingborg (MP) 

 

 

 



17 
 

 

2Över 4000 personer besökte internationella festen på Murberget i Härnösand i år. Foto: Privat 

Publikrekord på internationella festen i 
Härnösand 
Publicerat söndag 19 augusti kl 20.09 ALLEHANDA 

Över 4000 personer besökte internationella festen på Murberget i 
Härnösand under söndagen. 

– Det är ett publikrekord. I vanliga fall brukar det vara runt 2500 besökare, säger 
David Gisselman från organisationen 5i12. 

Det är 30:e gången som internationella festen arrangeras. Besökare fick uppleva mat 
och musik från ett 20-tal olika länder. Festen arrangerades av Internationella 
klubben, organisationen 5i12, Härnösand kommunen och Länsmuseet Murberget. 
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P4 Västernorrland 
p4vasternorrland@sverigesradio.se 

Jasenkos farmor flydde från nazisterna: "5i12-rörelsen behövs mer än 
någonsin" 
30 år mot våld - och hat. 5i12-manifestationen på torget i Härnösand på onsdag blir viktigare 
än någonsin, enligt ordföranden Jasenko Omanovic. 
– De nazistiska strömningar som finns skrämmer mig, säger han. 

Jasenko Omanovic kom som flykting från forna Jugoslavien till Härnösand för drygt 25 år 
sedan. I Sverige har han byggt upp ett tryggt liv, fjärran från det kaos som rådde i det 
krigshärjade land han kom ifrån. Sedan 2006 sitter han i riksdagen för Socialdemokraterna. 
Men det som händer i omvärlden just nu, skrämmer honom. 

 

De nazistiska strömningarna skrämmer Jasenko Omanovic Bild: Gunnar Stattin 

– Min farmor fick fly med min far på armen från nazisterna. Det är lätt att glömma vad som 
hände i vår närhet för drygt 70 år sedan, säger Jasenko. Engagemanget i 5i12-rörelsen är en 
självklarhet, menar han.– Vi behövs mer än någonsin nu när hela samhällsmodellen kantrat 
mot högervindar och nazistiska strömningar, säger han. Och klockan fem i tolv på onsdag 
den femte december är det dags igen för den årliga manifestationen mot våld och rasism. 

I Härnösand, i Stockholm och till och med i Bryssel. Manifestationen blir den 30:e i 
ordningen. Huvudtalare på torget i Härnösand blir författaren och journalisten Anna Lena 
Lodenius som kan allt om nazismens framväxt i Sverige. Senare på dagen föreläser hon på 
Sambiblioteket på temat "Våldsbejakande extremism- hur bemöter vi det" och "varför växer 
Sverigedemokraterna? Kvällen avslutas med fackeltåg mot våld, hat och hot. 

Även i Bryssel kommer det att uppmärksammas med bland annat tal av David Gisselman 
från 5i12-rörelsen. – Det är ett parti varje år som står för inbjudan. I år är det Liberalerna som 
bjuder in i Bryssel, säger Anders Bergman. Ulf Westman 

 

mailto:p4@sverigesradio.se
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ALLEHANDA 

Övervakning av 5i12-manifestation på torget – 
filmteam på plats med drönare i Härnösand 
Årets 5i12-manifestation på torget i Härnösand var extra övervakat. Ett filmteam var 
på plats med en drönare och bevakade 5i12-rörelsens manifestation mot 
främlingsfientlighet på torget i Härnösand under onsdagen. Dokumentärfilmen om 
5i12 tar avstamp i det tragiska dubbelmordet på Sara Westin och Sylvia Hoek i 
Östanbäcken i Härnösand 1989. 17-åriga Sara Westin hade året innan varit med och 
dragit igång 5i12-rörelsen. Filmens arbetsnamn är ”På Ludvig Nordströms gata”. . 

– Dubbelmordet är ett stort sår i Härnösands historia som vi vill bidra till att läka. Jag 
vill skapa förståelse för vad hat och främlingsfientlighet grundar sig i, säger Bo Johan 
Sörensen.  

– Jag hoppas kunna ha en smygpremiär på filmen i Härnösand den 5 december 
nästa år, säger regissören Bo Johan Sörensen. 

En av manifestationens huvudtalare var Anna-Lena Lodenius, expert på 
våldsbejakande extremism, som berättade att hon följt 5i12-rörelsen under många år. 

 

– Jag känner stor sympati för rörelsen och de fyller en stor funktion i dagens polariserade 
samhälle. Främlingsfientligheten har ökat med åren, både i Sverige och Europa. Flykten från 
krig kommer inte att upphöra och det finns inga enkla lösningar, fortsätter Anna-Lena 
Lodenius. 
 
 

0611-55 48 65gunnar.stattin@mittmedia.se 

0611-55 48 20ulf.westman@mittmedia.se 
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Kören värmde med sånger som inledning av manifestationen. Bild: Gunnar Stattin 

 

Sundsvalls Tidning 

E-tidning
 

 HÄRNÖSANDS KOMMUN | 1 dec 2018 

Överlevde förintelsen – nu tilldelas Hédi Fried 5i12-
priset: "Hennes budskap är viktigare än någonsin" 
496 delningar 
Så sent som i augusti demonstrerade hon mot nazistiska NMR på Kungsholmen i 
centrala Stockholm. Nu får 94-åriga författaren, föreläsaren och psykologen Hédi 
Fried 5i12-priset 2018. 

 

Hédi Fried får priset för sitt mångåriga arbete mot nazism och antisemitism. Till vänster syns 
hon tillsammans med Alice Bah Kuhnke och Linnea Claeson i samband med en 
motdemonstration inför NMR-demonstrationen på Kungsholms Torg i Stockholm. I mitten 
Alice Bah Kuhnke, Hedi Fried och Linnea Claeson. Bild: Pontus Lundahl/TT 

Bild: TT 

5i12-priset har instiftats till minne av Stig Wallin och hans dotter Sara och delas varje år ut i 

riksdagen i samband med den 5i12-manifestation som sker där den 5 december klockan 

11.55. Priset delas ut till den eller de som på ett förtjänstfullt sätt har arbetat mot 

https://etidning.st.nu/
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främlingsfientlighet, rasism och för människors lika värde. Hédi Fried får priset för sitt 

mångåriga arbete mot nazism och antisemitism och för människors lika värde, motiverar 

5i12-rörelsen utnämningen. 

 

Stig Wallin. 

Bild: Arkivbild 

Hédi Fried överlevde koncentrationslägren i både Auschwitz och Bergen-Belsen och är 

fortfarande aktiv som föreläsare och opinionsbildare. - Hennes uthålliga insatser för att öka 

medvetenheten om Förintelsen är unik. Genom sin stora kunskap och sina egna upplevelser 

är hon en stark kraft i kampen mot nynazismen och högerextremismen, säger Jasenko 

Omanovic, ordförande i 5i12-rörelsen. 

Hon har även skrivit flera böcker om sina upplevelser. Den senaste ”Frågor jag fått om 

förintelsen”, nominerades till Augustpriset 2017 för Årets fackbok. 

- I en tid med högerextremism och nynazism är Hédi Frieds budskap viktigare än någonsin. 

Hennes otaliga föreläsningar och seminarier i skolor och på andra mötesplatser är 

ovärderliga. Och hon har också en unik förmåga att koppla samman historien med vår nutid 

och framtid, säger Jasenko Omanovic. 
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Här är samtliga som fått 5i12-priset: 

2010: Felicia Margineanu 
2011: Stiftelsen Expo 
2012: Timbuktu, delades ut 2013 
2014: Fryshuset 
2015: Somaliska landslaget i Bandy (Borlänge) 
2016: Refugees Welcome Sverige 
2017: Alexandra Pascalidou 
2018: Hédi Fried 
 

0611-55 48 20ulf.westman@mittmedia.se 

 

BORLÄNGE KOMMUN | 5 dec 

Religioner mot rasism – Samling i Borlänge – ”Vi måste respektera varandra 
 
Religioner mot rasism – och för tolerans. Det är temat när årets 5i12-manifestation 
genomförs i Borlänge. – Vi kan lära ganska mycket från religionerna, säger Tomas Axelsson, 
forskare vid Högskolan Dalarna. 
 
5i12-manifestationer har genomförts i Borlänge i minst 20 år. Josef Erdem, som håller i 
trådarna, säger att det är lika angeläget idag som tidigare. Det handlar om att manifestera 
mot rasism och våld. 
Tomas Axelsson, forskare vid Högskolan Dalarna, talar vid samlingen i Fryshuset, och 
betonar vikten av ett samhälle som inte försätter människor i bitterhet. 
– Om vi inte har ett rättvist samhälle kan människor dras till det destruktiva. 
BTomas Axelsson menar att religionerna har mycket att lära ut. – I olika religioner finns fröet 
till det som binder oss samman. – Vi måste lära våra barn att hjälpa och respektera 
varandra, säger Ibrahim Hamad från Islamiska föreningen. Under manifestationen talar 
representanter för flera religioner – och budskapen är desamma. 

 

Josef Erdem, Per Henriksson Lerström Svenska kyrkan, Khalaf Elias Ezider Dalarna, Tomas Axelsson Högskolan 
Dalarna, Bhante Eakaphol Laphutama Buddist Tempel Dalarna, Ahmet Tukay Alevitföreningen Dalarna och 
Ibrahim Hamad Islamiska föreningen 

. 

tel://0611-55%2048%2020/
tel://0611-55%2048%2020/
https://www.dt.se/artikel/borlange/kurdo-baksi-pa-manifestation-i-borlange-vi-ska-vara-glada-for-var-yttrandefrihet
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Josef Erdem, som leder manifestationen, är glad att representanter för olika religioner 
samlas och ger uttryck för synen på rasism och våld. Under samlingen bjuds även på 
underhållning, elever från Rytmus gymnasium. 
 
– Tro och religion påverkar många människor, Vi samlas och markerar mot rasism. Det är 
bra, säger Josef Erdem. Som inför nästa år funderar på ett annorlunda upplägg av 
manifestationen för att ge fler möjlighet att delta. 
jerry.brodin@mittmedia.se 
 

5i12-priset till Equal Rights for Integration 
6 december 2018 | Norrköping 

 
5i12-priset. Milad Karma och Gabriella Norenius med checken som i år går till  

Föreningen Equal  Rights for Integration. 

 

 ”De starka krafterna har övertaget” 

 NORRKÖPING Språkvänner. Föreningen Equal Rights for Integration startade språkkafé med 

vänskapsmatchning 2014. Igår 5 december 2018 tog två överraskade representanter emot 

Norrköpings kommuns 5i12-pris. 

Rörelsen 5i12-rörelsen startades i Härnösand 1988 av en grupp personer som bestämde sig 

för att stoppa den främlingsfientliga stämning som då fanns i staden. På torget skulle alla 

goda krafter mötas. En av de unga initiativtagarna till dessa torgmöten hette Sara, 17 år. 

Året efter, 1989, mördades Sara och hennes kompis Sylvia av en ung flykting. Tragedin förlamade 

staden och fick stor uppmärksamhet i hela landet. Och på nytt växte främlingsfientligheten och 

Härnösand stämplades som en rasistisk stad. Härnösand reste sig i nya 5i12-manifestationer och 

mailto:jerry.brodin@mittmedia.se
https://www.kultursidan.nu/?p=39331
https://www.kultursidan.nu/?cat=7
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den 5 december klockan fem i tolv hålls manifestationer runt om i landet, även i Sveriges Riksdag 

och i EU-parlamentet. 

  

Olle Vikmång, Kommunstyrelsens ordförande efter valet, avslöjade vilka som får årets 5i12-pris. 

 I Norrköping delar vi ut priset för insatser för mänskliga fri- och rättigheter och mot 

främlingsfientlighet och rasism för tjugonde året i rad. På senare år så sker prisutdelningen på 

varuhuset Domino vilket gör att den uppmärksammas av många lunchflanörer. Det är 

Brottsförebyggande rådet i Norrköping som utser pristagarna och vem som skall få priset är 

hemligt ända till presentationen sker. En mullvad brukar boka träff med den eller de som skall 

belönas och så var det i år också. 

Roger Källs (S) som är ordförande i Brottsförebyggande året berättade inledningsvis om 

bakgrunden till ”5 i 12” och konstaterade att rådet för det mesta har att göra med halvtråkiga 

ärenden men att en gång per år är det glädjande uppdrag. 

– Det är en orolig tid vi lever i, med ökad främlingsfientlighet, inledde Kommunfullmäktiges 

ordförande Olle Vikmång när det var hans tur att ta över mikrofonen. Men de starka krafterna har 

övertaget. 

Han nämnde som exempel det stora gensvar man fick under flyktingkrisen 2015 då man vände 

sig till det ”civila samhället” för att få hjälp. 

Sedan avslöjade Olle Vikmång att årets pris tilldelas Föreningen Equal Rights for 

Integration. Och undrade om det fanns någon från föreningen bland publiken. 

Mycket förvånade stegade Gabriella Norenius och Milad Karma fram och fick motta diplom och 

en check på 5.000 kronor. 

  

https://www.flickr.com/photos/kultursidan/32332349708/in/album-72157704339636794/
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5 i 12-priset 

  Föreningen Equal Rights for Integration 

Arr: Brottsförebyggande rådet och Norrköpings kommun 

TIDIGARE MOTTAGARE 

2017 – Marieborgs folkhögskola 

2016 – Ett Norrköping för alla 

2015 – Hela människan i Norrköping 

2014 – Lennart ”Nenne” Carlsson – församlingspedagog 

2013 – Det handlar om kärlek – samverkansgrupp/metod 

2012 – KFUM Norrköping 

2011 – Desirée Ljungkrantz – Norrköping Pride 

2010 – Robin Karlsson – Arbisteatern 

2009 – Norrköpings Boxningsklubb Akilles 

2008 – KRIS och UNGA KRIS 

2007 – Stefan Hellberg – IF Sylvia 

2006 – Orlando Cardenas – Föreningen Mångfalden 

2005 – Johan Paldanius och Norrköpings Atletklubb 

2004 – Föreningen Cityfiske i Norrköping 

2003 – Juno Gyllander – Kvinnoprojekt i Marielund 

2002 – Eva Lips – Diskrimineringsbyrån i Östergötland 

2001 – Stephan Andersson – rektor i Navestad 

2000 – Susanne Wiman, dansprojekt i Marielund 

1999 – Fritidsgården Frinavet i Norrköping 

 

 

https://www.allehanda.se/artikel/vasternorrland/harnosand/internationella-festen-pa-

murberget-lockade-med-kulinariska-godbitar-det-brukar-vara-underbart 

https://www.solleftea.se/upplevagora/nyheter/2017/30armed5i12rorelsen.5.13b75f581645edf
1da81dad.html 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/mangkulturellt-jatteparty-i-harnosand 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/arets-5i12-pris-gar-till-hedi-fried-for-
mangarigt-arbete-mot-nazism 

https://www.st.nu/artikel/sundsvall/kunskapsakademin-pa-alno-tilldelas-5i12-priset-har-

spridit-kunskap-om-manskliga-rattigheter-larorik-period 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/vinnaren-av-5i12-priset-utses-i-dag 

https://www.kultursidan.nu/?p=39331 

 

https://www.allehanda.se/artikel/vasternorrland/harnosand/internationella-festen-pa-murberget-lockade-med-kulinariska-godbitar-det-brukar-vara-underbart
https://www.allehanda.se/artikel/vasternorrland/harnosand/internationella-festen-pa-murberget-lockade-med-kulinariska-godbitar-det-brukar-vara-underbart
https://www.solleftea.se/upplevagora/nyheter/2017/30armed5i12rorelsen.5.13b75f581645edf1da81dad.html
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Undertecknade som utsetts att granska Internationella klubben/5i12 i Härnösand vad gäller 
räkenskaperna för år 2018 får efter verkställt uppdrag avge följande berättelse. 

Efter att ha granskat de handlingar som rör den ekonomiska verksamheten har vi funnit att 
räkenskaperna är förda på ett korrekt sätt och väl verifierade. Redovisade bokslutsposter 
överensstämmer med kontoutdrag och i övrigt har vi inte funnit något att anmärka på. 

Med anledning av ovanstående föreslås att årsmötet fastställer bokslutet samt att styrelsen 
beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

Härnösand den 28 februari 2019 

Gunnar Oldenmark Carina Nordin 
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Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen och museichefen för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 888000-3143, med säte i Härnösand, får 
härn1ed avge årsredovisning 2018-01-01 - 2018-12-31. 

Inledning 
Västernorrlands museum är en mötesplats för upplevelser, reflektion och lärande kring vårt gemensamma kulturarv . 
Museets uppdrag är att samla, bevara och tillgängliggöra kunskap om länets historia och samtid, för så många som 
möjligt och med målet att vara en angelägen verksamhet för alla. Att väcka frågor och bilda opinion om historia, 
samtid och framtid är ett sätt att göra det på. Att skapa möjligheter för att kommande generationer ska ha tillgång till 
kulturarvet, för kunskap och upplevelser, är ett annat. För oss som museum är det viktigt att erbjuda en aktiv och 
oberoende arena, och på så vis ta plats i det offentliga samtalet. Vi vill samverka - med civilsamhället, den offentliga 
sektorn och näringslivet. Vi är övertygade om att vi lyckas bäst tillsammans - då kan vi ha stor betydelse för 
samhällets utveckling och alla individers tillgång till kunskap och upplevelser. 
Kulturarvspolitiken och den nya museilagen har börjat forma och ställa krav på de regionala kulturinstitutionernas 
verksamhet. Lagen uttrycker att utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad 
och präglas av allsidighet och öppenhet. Ett museum ska likaså bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad, 
bland annat genom hög kompetens inom sina ämnesområden. 
2018 har Västernorrlands museum tillsammans med stiftelsebildarna Region Västernorrland och Härnösands 
kommun arbetat fram ett uppdragsavtal för stiftelsens verksamhet, som gäller från 2019. Stiftelsebildarna ser 
länsmuseet som en tillgång och resurs för regionen med en stor utvecklingspotential och önskar att stiftelsen ska 
bidra till regionens utveckling genom att vara en nationell förebild där länsmuseet strävar efter hållbar utveckling i 
enlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, och genom att främja ett levande kulturarv som bevaras, 
används och utvecklas. Barnkonventionens roll betonas, och att arbeta för barn och unga är en prioriterad del av 
uppdraget. Nytt i detta uppdrag är betoningen att stiftelsen ska öka graden av extern finansiering gällande 
affärsverksamhet. 
Likaså har museet varit aktivt i arbetet med regionens kulturplan, att gälla från 2019. Förutom att 2018 varit ett 
viktigt år med fokus på att genomföra en omfattande verksamhet, så har goda grunder lagts för stiftelsens fortsatta 
uppdrag och prioriteringar. Genom statens kulturråd och våra stiftelsebildare är kraven tydliga, vi ska arbeta med 
mångfald, hållbarhet, digitalisering, tillgänglighet och jämställdhet och vi ska rikta oss särskilt mot barn och unga. 
I dagens samhälle ställs alltså omfattande krav på museiverksamheten - det krävs en samtidsanalys och en 
professionell kärnverksamhet för att kunna förstå och hantera såväl insamlande som tillgängliggörande av kulturarv 
inför framtiden. Likaså att arbeta med samtidens stora utmaningar - digitalisering, ökad segregation, globalisering, 
omfattande migration, klimatförändring. Det är ett omfattande och långsiktigt arbete att bli ett länsmuseum som 
lyckas med allt detta, och vi har under 2018 tagit flera viktiga steg. Tack vare projektmedel från Region 
Västernorrland för Framtidens museum, har vi kunnat göra flera satsningar för att utvecklas i denna riktning. 
Länsmuseernas situation i Sverige står inför stora utmaningar vad gäller att räcka till för sina uppdrag och lyckas 
med utveckling av sin verksamhet. Ett av Västernorrlands museums stora utmaningar är att klara av både 
friluftsmiljöerna, verksamhet i huvudbyggnaden och verksamhet i länet. Vi är delaktiga i att skapa förutsättningar för 
vårt länsmuseum och friluftsmuseum nationellt, framförallt i Länsmuseernas samarbetsråd och FRI, 
Friluftsmuseernas samarbetsorganisation. De frågor som är centrala är förutsättningar och verktyg att genomföra sina 
uppdrag runt om i landet, och under 2018 har kunskapsuppbyggnad och forskning varit en av flera större frågor. 
Länsmuseerna organiserar sig också tillsammans i kampanjen Sveriges största museum, och vill lyfta att vi har en 
komplett geografisk täckning av landet. Museet är inte enbart en byggnad, utan arbetar med hela länets kulturarv, 
både tidsmässigt och rumsligt. På det sättet har vi unika möjligheter att förmedla vårt kulturarv vidare. Till det 
behövs resurser och stabila grundanslag. För friluftsmuseerna, är underhållsfrågorna stora. Utan specifika anslag för 
byggnader och byggnaders tillgängliggörande, är det svårt att hitta möjligheter till verksamhetsutveckling. Så är 
fallet på Murbergets friluftsmuseum, där står ca 75 av de 100 kulturhistoriska byggnader som stiftelsen äger. 
2018 har fyllts av aktiviteter på Västernorrlands museum, och flera viktiga steg för den långsiktiga 
kunskapstillgången har tagits. Vi har satsat omfattande resurser på att fungera som mötesplats för kultur och 
kulturarv, något som beskrivs under Publik verksamhet. Vi fokuserar på kulturarv som historia och samtid, och ser 
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vår roll i det demokratiska samhället som viktig. Samverkan är också en viktig del av att fungera som mötesplats. 
Genom att bjuda in andra aktörer till samverkan och aktiviteter hos oss stärks länsmuseets verksamhetsutbud och når 
ut till fler. Vi har etablerat nya samarbeten och stärkt de redan etablerade, och har därn1ed lyckats med att locka så 
mycket som 13 .500 besökare fler till vår museibyggnad under 2018, jämfört med året innan. Läs mer om vår 
spännande verksamhet i kapitlen nedan! 

Verksamhet i samverkan 
Västernorrlands museum har en viktig samverkansroll i länet. Målet är att genom samverkan med besöksnäring och 
andra aktörer inom närings- och föreningsliv tillsammans bidra till ett attraktivt län och levande landsbygd. Som 
länsinstitution har vi också ett lärande och utmanande uppdrag då vi ska utveckla samverkan för att uppmana alla 
samhällssektorer till ökat ansvar för kulturarv och kultunniljö. Museet tar en aktiv roll i den samverkan som bedrivs 
inom nätverket Kulturarv Västernon-Iand, som har sin utgångspunkt i länets nya strategiska kulturarvsprogram. 
Fokus ligger på skapandet av mötesplatser och fortbildning för kulturarvssektorn, men även på omvärldsbevakning. 

I detta kapitel beskrivs några samverkansprojekt, och i de övriga delarna av verksamhetsberättelsen, beskrivs ännu 
fler. Samverkan med föreningsliv och andra delar av civilsamhället är en utgångspunkt och möjliggörare av vårt 
uppdrag. 

Västernorrlands museum har en lång tradition av samarbete med hembygdsförbunden i länet; Medelpads och 
Ångermanlands hembygdsförbund. Sommaren 2018 startade Ångermanlands hembygdsförbund ett projekt i 
samarbete med oss: Landskapet för asylsökande, som bör lyftas fram som ett av de viktigaste projekt vi varit en del 
av under året, och som är ett exempel på hur museet med sin kompetens inom kulturarvsområdet, kan spela en stor 
roll för lärande och ansvarstagande för vårt gemensamma kulturarv. 

Projektet syftar till att främja vuxna asylsökandes kunskaper om det svenska samhället, för en enklare och snabbare 
etablering i samhället efter asylprocessen. Kultur och kulturhistoriska berättelser underlättar ömsesidig förståelse och 
främjar attitydförändring för en snabb integration. Under juni-december 2018 involverade projektet 339 vuxna 
asylsökande, 44 vuxna svenskar och många medföljande barn. Projektet har främjat museets kärnverksamhet genom 
visningar av utställningarna och deltagande i programverksamhet, och har också specifikt ökat museets insatser för 
integration av asylsökande och nyanlända. Ett berättarkafä har också etablerats på museet. Projektet har ordnat 
utflykter i landskapet - till naturområden, och kulturella och sociala attraktioner - bl.a. Västanåfallet, 
hällristningarna i Nämforsen, Hemsö fästning och Fogdeborgen i Styresholm. För att lära sig om lokal historia har 
projektet ordnat träffar på hembygdsgårdar där asylsökande fått diskutera med hembygdsmedlemmar och skapat 
gemenskap. Här ser vi besök på Ådalsbyn i Sollefteå, Viksjö hembygdsgård, Kransar och hantverk på Resele 
Hembygdsgård och ett höstmarknadsbesök på Högsjö hembygdsgård. Projektet har en stark nätverksförstärkande 
kraft genom att museet också samarbetat med folkhögskolor i Ångermanland i samband med "Svenska från dag ett
program". I projektet har det genomförts föreläsningar om demokratihistoria i Sverige och likheter i materiella 
kulturarv, för att uppmärksamma kulturens betydelse och öka deltagarnas kunskap om jämställdhet och liknande 
grundläggande värderingar i Sverige. Det strategiska syftet med sådana samarbeten är att inspirera vuxna 
asylsökande att börja studera språket och använda väntetiden maximalt. Andra utflykter har gått till bl.a. Technichus 
i Härnösand, Arnolds Bilmuseum i Ramvik, kulturhelgen på Svanö folkets hus med Ideell Kulturallians och 
inspirationsträffar i Sollefteå och Kramfors. 

Samverkan med kunskapsinstitutioner - t.ex. folkbildningen i form av folkhögskolor och de vetenskapliga 
institutionerna i form av universitet och högskolor, är helt centrala för museiverksamheten. Museilagen och 
uppdragsavtalet betonar kunskapsuppbyggnadens roll för museerna som komplement till utbildning och med hjälp av 
hög kompetens och professionalitet. Stiftelsen ska samverka med högskolor, universitet och andra museer för en 
mångsidig forskning och ett dynamiskt kulturarv. 

Under 2018 tillsköts projektmedel från Statens kulturråd och Region Västernorrland till Nätverk för kunskap, ett 
samarbete mellan åtta museer i fem nordliga län. Västernorrlands museum samordnar och administrerar projektet. 
Avsikten är att öka samarbetet mellan olika yrkesgruppen i museerna och att på sikt locka flera medarbetare till att 
bedriva kulturhistorisk och annan museirelevant forskning. De norrländska institutionerna är verksamma i 
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glesbygdslän och i städer långt från storstadsregionerna, och behöver förstärka kopplingen till akademisk 
verksamhet, för att lyckas med sina uppdrag. Museinätverk Västernorrland stöds och finansieras delvis av Region 
Västernorrland och har liknande syfte som föregående men är ett samarbete mellan länets sju kommuner för att 
stärka kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning. Även erfarenhetsutbyte och nätverkande är helt centralt. 
Samarbetets syfte är långsiktigt och ska leda till synergieffekter och samordning för länets museer. Viktiga frågor 
som identifierats för fortsatt samarbete är digital förmedling och publikarbete. Länsmuseet har vidare i arbetet för att 
skapa goda förutsättningar för kunskapsuppbyggnad i samarbete med Jamtli fört diskussioner om att skapa en 
forskarskola för medarbetare på museerna i norra Sverige. Diskussionerna har dels förts med Mittuniversitet och 
Umeå universitet dels med Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien 
med flera. Samtliga museer i norr redovisar svårigheter i att rekrytera forskarutbildad personal, något som är centralt 
för kunskapsintensiva institutioner som ska bedriva källkritiskt vederhäftig verksamhet. En arbetsmodell och färdväg 
är framtagen, ansökningar för bidrag sänds in i början av 2019. 

Ett samarbete som vi är direkt involverade i, men som drivs av Världskulturmuseerna och av docent Carola 
Nordbäck som projektledare, är det av Riksantikvarieämbetet finansierade projektet I skuggan av Antropocen. 
Projektet handlar om att utforska - teoretiskt och praktiskt - hur museer kan använda sig av antropocenbegreppet för 
att se natur och kultur på ett nytt sätt, och att undergräva dikotomin mellan begreppen. Hur kan natur få en större roll 
inom kulturhistoriska museer, och hur kan kulturhistoriska museer bidra till ett hållbart samhälle, genom att 
adressera dessa frågor? Västernorrlands museum är en part i projektet och kommer under 2019 att vara värd för ett 
av de ekokritiska seminarier som kommer att hållas inom ramen för projektet. Samarbeten med koppling till 
hållbarhet blir inom de närmaste åren fortsatt viktiga för Västernorrlands museum. 

Även andra kunskapsinstitutioner i länet har vi goda samarbete med, inte minst Hola folkhögskola där vi både varit 
medarrangörer till en arkeologisk kurs och utgrävning, och folkhögskolans kulturhistoriska guideutbildning där 
museets pedagoger var lärare. Vi har under året också haft ett mycket fint samarbete med Härnösands folkhögskola 
och med länsinstitutionerna, läs mer om detta under Publik verksamhet. 

Allt viktigare parter för samverkan är näringslivet samt olika typer av tvärsektoriell samverkan. Det är viktigt att vi 
tar till vara alla möjligheter att samverka utifrån vår roll som kunskapsinstitution, frilufts- och fritidsområde och 
besöksmål - här ser vi, för att nämna några, destinationsbolag, kulturella och kreativa näringar, skogsindustri, 
intresseorganisationer m.fl. Många av dessa samarbeten kan resultera i för verksamheten viktig och långsiktig 
externfinansiering, och kan ge stora mervärden. 

Samlingar - bevarande och tillgång 
Västernorrlands museum äger stora samlingar, som bevaras i Härnösand och Sollefteå i klimatstyrda magasin. 
Samlingarna är av lokal, regional och nationell betydelse. De representerar historia, vetenskap och kultur och är 
viktiga resurser för såväl skola, forskning och livslångt lärande som näringsliv och kreativa näringar. 

Syftet med museets samlingar är att bevara dem till eftervärlden och göra dem tillgängliga för allmänheten. För 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland ska fokus ligga på samlingar relaterade till länet. Genom att göra samlingarna 
tillgängliga så skapar museet förutsättningar för ett levande kulturarv med möjlighet till ökad kunskap och nya 
tolkningar. Samlingen uppskattas till 70 000 föremål, fotosamlingen till en miljon fotografier. Museet förvaltar också 
ett arkiv och en boksamling. Byggnader på friluftsmuseet och i länet är även registrerade föremål i samlingen. 

Samlingarna är stora och unika; samiska samlingar, folkminnessamlingar, musiksamlingar, berättar- och 
dialektsamlingar, geologiska samlingar samt flora- och faunasamlingar, vapensamlingar, raritetssamlingar från 1400-
talet och framåt. De senaste decennierna präglas av två stora donationer av konst, Bengt Lindström och Arne Jones 
samlingar, 2006 respektive 2016. Arne Jones samling är nu slutligen helt införlivad i våra magasin med finansiellt 
stöd av Region Västernorrland. 

Under 2018 har föremål från textilkonstnär Mariann Hedman förvärvats, mestadels hennes eget urval av objekt. 
Samlingen presentar hennes tidiga arbete, visar på konstnärens breda verksamhet bland annat inom slöjden, 
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hembygdsrörelsen, lokal design och tu,ismen . Det finns även objekt som kommer från Mariann Hedmans arbete i 
Bangladesh och andra delar av världen genom organisationen Sida. Samlingen består av föremål , ljudupptagningar, 
arkivmate,ial och foto. Arkivet speglar såväl mate,iella som immateriella kulturarv som stått i centrum för museets 
historieskrivning genom decennierna . 

De materiella kulturarven representeras av framgrävda artefakter tillhörande det arkeologiska området såväl som 
byggnader, kyrkor, natur och kulturn1iljöer, men också föremål representerande mångfaldiga traditioner och kulturer. 
De immateriella kulturarven består av allt från muntligt berättande med hantverksanknytning till kunskap om 
natur och naturrcirhållanden men även berättelser om liv och leverne med sedvänjor, riter, högtider, visor och musik 
m.m. I det muntliga berättandet finns även kunskap om språk och dialekter. 

Samlingsförvaltning 
En konservator har anställts under året för att i huvudsak arbeta med samlingsförvaltningen tillsammans med 
museets samlingsantikvarie. Under försommaren 2018 antogs en samlingspolicy för att säkra en långsiktig 
förvaltning. Under hösten 2018 etablerades ett insamlingsråd, för att hantera de många förfrågningar vi får om att 
införliva föremål i samlingen. 

När museet bedömer förvärv är utgångspunkten om objektet: 

• Har samhällsrelevans idag och i framtiden, så kallad identitetsanpassning 
• Kompletterar de nuvarande samlingarna, till exempel saknas objekt från modem tid, 1900- och 2000-talen 
• Innehåller intressant information, en historia som ger liv till nya och gamla förvärv, nytolkning och 

angelägna material 
• Har en regional anknytning till länets kulturarv, världen i länet 
• Kan beredas plats i museets magasin. 

Digital insamling och digitalisering 
Inför 2019, fokuserar länsmuseet på digital insamling. Flera projekt, t.ex. #båtliv syftar till insamling av människors 
berättelser och bilder, och sedan kompletteras med en gestaltning och interaktivitet. Museet har flera 
projektansökningar på gång, där digital insamling och förmedling står i fokus. 

Den digitala eran ställer stora krav på musei verksamheten, och det finns behov av att se över samlingspolicyn i 
förhållande till vår digitala strategi. Strategin utgår ifrån att digital tillgång skapar bättre möjligheter till en av plats, 
kultur och ekonomi oberoende tillgänglighet. Samtidigt skapar digital insamling möjligheter till nyskapande 
upplevelser och skapar nya former av engagemang, dialog och delaktighet för museets publik. 

Under 2018 har arbete inletts med att se över möjligheterna att skapa en välfungerande digital kunskapsbank och 
samlingsdatabas. Målet är att skapa rik och maskinläsbar metadata, nyttja digital teknik för att utveckla samlingar 
med digitalt fött kulturarv och göra kunskapsbanken tillgänglig, användbar och möjlig att hitta på webben. 

Under 2018 har arbete genomförts med digitalisering av fotografiska samlingar samt digitalisering och registrering 
av byggnadsinventeringar och det äldre fotografiska diariet. Systematisering av det fysiska bildarkivet pågår. 
Digitalisering pågår av etnologen Inger Stenmans ljudinspelningar. 

Kulturmiljöer 

Västernorrlands museum ska bidra till ett attraktivt län och levande landsbygd. Som länsinstitution ska vi arbeta i 
samverkan för att uppmana alla samhällssektorer till ökat ansvar för kulturarv och kulturmiljö. I detta sammanhang 

5 



Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Org.nr. 888000-3143 

är det av stor betydelse att museet arbetar för att vår stora variation av kultutmiljöer i länet uppmärksammas och 
vårdas. Museet har för närvarande verksamhet inom arkeologi , konservering och bebyggelseantikvarisk verksamhet. 

Under 2017-2018 avslutade våra konservatorer och vår byggnadsantikvarie sina anställningar hos oss, för att gå till 
den privata sektorn. Det har varit tungt med utvecklingen av verksamheten inom kulturmiljö under året, då 
resurserna och kompetensförsörjningen tar tid att bygga upp. För att lyckas med en återuppbyggnad, som går hand i 
hand med vårt strategiska kulturmiljöuppdrag som kompetenscentrum, samlingsförvaltande verksamhet och 
extemfinansierad uppdragsverksamhet, har vi under året tillsammans med Länsstyrelse och region börjat se över 
möjligheter till projekt för att utveckla en kulturmiljöstrategisk roll i länet, och vi arbetar för att stärka våra 
kompetensområden arkeologi , konservering och byggnadsantikvarisk verksamhet på olika sätt. Glädjande har vi haft 
möjlighet att inrätta en konservatorstjänst med huvudsakligt fokus på våra samlingar, och inom 
uppdragskonserveringen har vi tillskjutit vissa resurser för att etablera en uppdragsverksamhet. För närvarande har vi 
kompetenser inom puts, måleri på trä och mur och textil. Inom det byggnadsantikvariska området pågår en 
rekrytering, och vi hoppas ha en nyrekrytering på plats under 2019 . Arkeologin är lågbemannad, men mycket 
verksamhet har pågått under 2018. Generellt för de tre områdena, gäller att en långsiktig uppbyggnad krävs, om vi 
ska lyckas med vårt uppdrag. 

Arkeologisk verksamhet 
Det arkeologiska året i fält inleddes med undersökningar i tre steg av Haverö kyrka i Medelpad. Kyrkan hade som 
liksom många andra kyrkor drabbats av hussvamp. För att kunna sanera kyrkan behövde flera decimeter av jordlagret 
under golvet grävas bort och då resterna efter den medeltida kyrkan ligger inne i den nuvarande kyrkan var det 
viktigt att genomföra undersökningarna. Vid undersökningen påträffades grundmurarna av den medeltida kyrkan, 
gravar och mynt. 

De mest omfattande undersökningarna genomfördes längs El4 väster om Sundsvall där vägen ska få en ny 
sträckning. På den järnåldersgård som undersöktes hittades ett 35 m långt hus och intill huset påträffades två depåer 
av spadformiga ämnesjärn från 400-500 efter Kr. Tre torplämningar från historisk tid dokumenterades inom 
projektet, ett av torpen hörde till en smedja och ett har varit ett båtmanstorp. 

Rader av stakkäppar som märker ut platser för gropar där stolpar stått som burit upp det 35 meter långa huset från 
järnålder i Valla. 

I Maland i Skön (strax nordost om Birsta) genomfördes arkeologiska utredningar och förundersökningar inför det 
planerade bygget av ett triangelspår. Lämningar efter en boplats och gravar hittades. Under 2019 eller 2020 kommer 
slutundersökningar att genomföras i området. 

Veckan efter midsommar hölls en arkeologikurs i samarbete med Hola folkhögskola vid det medeltida fästet 
Styresholm. Resultatet blev många fynd och rester efter ett nedbränt hus. Ett tjugotal personer deltog. 

Under året har såväl arkeologistudenter från Umeå universitet som grundskoleelever från Matfors skola praktiserat i 
den arkeologiska verksamheten. 

Flera utredningar, inventeringar och schaktövervakningar har också utförts inför olika typer av exploateringar som 
väg- och husbyggen. Museet har svarat på frågor från allmänheten och remisser från kommunerna. Arkeologiska 
fynd har fortlöpande registrerats i museets samlingar. 

Under sista månaderna av året har arkeologerna slutfört alla undersökningar och utredningar. Sammanställningar, 
rapportarbete och svar på analyser kvarstår. 
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Konserveringsverksamhet 
Konserveringsverksamheten beskrivs under rubrikerna utställningar och samlingar, men museet har också en 
konservatorisk uppdragsverksamhet. I dessa ingår såväl generalentreprenad för större uppdrag som mindre 
avgränsade som rör föremål inom offentlig verksamhet, inom kyrkan och för privatpersoner. 

Generalentreprenaden i Ramsele gamla kyrka, Ångermanland med konservering av väggmålningar och inventarier 
har avslutats . Generalentreprenaden har inneburit konservering av väggmålningar, altaruppsats, predikstol, 
läktarbarriärer och bänkar. 

Ett antal konserve,ingsuppdrag har även genomförts för Timrå kyrka, Sundsvalls museum, Förvaltningsrätten i 
Härnösand, Östersunds kommun samt för Region Jämtland Härjedalen. 

Konserveringen har även haft akuta åtgärder på tapeter i byggnadsminnet Östigården i Ljusdals kommun, på uppdrag 
av Länsstyrelsen Gävleborg. Ett program för konservering och stöldsäkring av en medeltida skulptur i Hanebo kyrka 
i Hälsingland har upprättats . 

Ett arbete med att kommunicera konserveringsverksamhetens tjänster har påböijats, inledningsvis med ett utskick till 
Härnösands stifts samtliga församlingar, till länsstyrelser, museer och konsulter. 

Byggnadsantikvarisk verksamhet 
Länsmuseet har fortsatt besvara remisser samt slutföra projekt. Arbetet har koncentrerats på flera stora 
uppdragsprojekt där antikvarisk kontroll varit vår uppgift främst i olika kyrkor i länet, bland annat i Ramsele, 
Långsele, Sollefteå och Själevad. Kyrkoprojekten har handlat om att förbättra tillgängligheten i entreer och att utföra 
vissa inre renoveringar. Den byggnadsantikvariska kontrollen innebär generellt att bevaka att inte några antikvariska 
eller arkitektoniska värden förstörs genom bristande byggtekniska kunskaper eller olämpliga materialval. 

Länsmuseet har även medverkat i ett orgelinventeringsprojekt i Västernorrland-Jämtland, det vill säga i Härnösands 
stift. Här har uppgiften varit att värdera stiftets samtliga orglar och orgelfasader ur byggnadsteknisk och 
arkitektonisk synvinkel. Projektet kommer att avslutas med en publikation. 

Publik verksamhet - museet som mötesplats och kulturarvscentrum 
Den publika verksamheten vid museet är omfattande och innehåller de delar som vi brukar benämna utställningar, 
program och pedagogisk verksamhet. En stor del av den publika verksamhet vi erbjuder utformas i relation till 
utställningarna, som i årets stora egenproducerade utställning Alfuild Agrell - ständig rebell, där programmen 
samarrangerats med Alfuild Agrellsällskapet m.fl. Många av våra stora program är årligen återkommande och 
bygger på samverkan med en mängd föreningar och organisationer. Nationaldagen med scenprogram och 
välkomstceremoni för nya medborgare tillsammans med Härnösand kommun. Midsommarfirandet innehöll både 
traditionella inslag med folkdanslaget Öbackaringen och ett modernt dansframträdande av Norrdans. Tillsammans 
med länets spelmansföreningar och hembygdsföreningar genomfördes Murbergsstämman och Hembygdens dag. 
Sommarens stora final är alltid Internationella festen, i samarbete med föreningen 5il2 . Festen slog i år publikrekord 
med 4.300 besökare. Vårt enda arrangemang som är större är den årliga julmarknaden som traditionsenligt avslutar 
programåret den tredje advent. 

Året har varit intensivt, med mycket publik verksamhet. Vi vill vara en öppen, tillgänglig och uppskattad mötesplats 
som välkomnar alla. För att förstärka den möjligheten har vi under året utökat öppettiderna till kvällstid en gång i 
veckan - torsdagar till kl. 20. Vi har förstärkt bemanningen i museet med en museivärd på kväll och helg för att 
förbättra värdskap och möjligheten till visningar och aktiviteter. Det är uppenbart att besökarna uppskattar det 
utökade öppethållandet och värdskapet. I den utsträckning det varit möjligt förlägger vi program, vernissage etc. till 
dessa kvällar för att optimera effekten. Allra bäst har det blivit de kvällar då flera olika evenemang hållits samtidigt -
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t.ex. invigning av en ny utställning och konsert med musik- och kulturskolans elevkonsert på samma kväll. Ett annat 
nytt koncept är att i högre grad använda museets hörsal som biosalong vilket varit mycket uppskattat. Dels har vi 
tillsammans med filmlinjen på Härnösands folkhögskola arrangerat "Filmstudio Murberget" en torsdagskväll per 
månad, dels visar vi barn- och ungdomsfilm för lovlediga under skolloven i samarbete med Sveriges Förenade 
Filmstudios. 

En ny programform, som vi hoppas ska bli en tradition, var den stora vandringskonserten med julmusik som 
Härnösands folkhögskola gjorde. Den inleddes med ett Luciatåg i Murbergskyrkan och sedan följde konserter i 
Prästgården och i stort sett i alla utställningslokaler i museet; mycket välbesökt och uppskattat av publiken. Det fina 
samarbetet med folkhögskolan har även resulterat i spagettiopera, folkmusikkonserter, operasoare i Agrells anda och 
mycket mer. 

Museet har också satsat på den digitala mötesplatsen - med ny webb som klarar de krav som Kulturrådet sätter upp 
och som kan fungera som en digital mötesplats för våra besökare. I förlängningen ska vi se till att våra samlingar är 
väl åtkomliga, och att vi kan maximera mötet mellan digital förmedling och fysiska utställningar. Vi har förstärkt 
arbetet med varumärke, vi har ny grafisk profil och tillgängliggör och interagerar mycket via de sociala medierna. 
Dessa blir en allt viktigare kanal för tillgängliggörande och kunskapsinhämtning, och vår julkalender på Facebook 
och Instagram är ett exempel på detta. Utvecklingen av tillgängliggörande i sociala medier kommer fortsätta, och 
under 2019 kommer vi utveckla koncepten med digital publik verksamhet ytterligare. 

Utställningsverksamhet 
Ett planeringsarbete har påbörjats för att revidera våra basutställningar - Möten mellan älvarna och Moderna tider. 
Det är ett resurskrävande projekt ur många aspekter och kommer att genomföras gradvis. Förändringen kommer att 
kräva mycket av oss under de närmaste åren, både vad gäller innehåll och gestaltning samt inte minst att integrera 
digitala möjligheter i utvecklingsarbetet. 

Verksamheten under 2018 har byggt på tillfälliga utställningar, och utgått från temat Genus och identitet. Frågor 
kring kön, genus och sexualitet är centrala för människors liv och förståelsen av människor genom historien, och 
Västernorrlands museum har velat uppmärksamma detta ur olika perspektiv, framförallt genom våra utställningar 
och program. 
Temaåret startade på internationella kvinnodagen och vernissage av Queejna/Queen, en utställning med bilder av 
fotografen Elin Berge, som i sitt arbete belyser stereotyper och konventioner som hindrar. Första delen av titeln i 
Queejna/Queen är hämtat från Sara Lidman, författaren och debattören från Västerbotten. Lidman använder ordet 
"Queejna" i sina verk för att beskriva mäktiga kvinnor, men inte då nödvändigtvis mäktiga i den konventionella 
betydelsen "makthavare", utan i en bredare kontext. Vid vernissagen den 8 mars hölls ett samtal mellan Elin Berge 
och Linda Maria Thompson, Mittuniversitetet, utifrån Elin Berges konstnärskap och tematik. Kring utställningen 
Queenja/Queen hölls två temavisningar. 
En annan utställning med ett viktigt budskap var id:TRANS, av fotografen Elisabeth Ohlsson Wallin. Inspirerad av 
Rembrandts ljus har hon skapat bilder som påminner oss om att transpersoner alltid har funnits. Bilder som ger en 
historia åt de historielösa. En historia att vara stolt över och känna gemenskap kring. Utställningen innehåller en 
historisk del och flera samtida delar, som gestaltar dagens transpersoner ur olika perspektiv. Med utställningen vill 
Elisabeth Ohlson Wallin lyfta transpersonerna, deras situation, liv och rättigheter. 
En rad skolklasser besökte utställningen, berördes och samtalade kring den. I samband med ld:TRANS hölls en 
föreläsning om transföräldrar och transbarn, samt en dansföreställning av Norrdans kopplat till temat. Men också en 
vecka av visningar och workshops för högstadiet. Vid två tillfällen ordnades Konstkollo. Dessutom har det funnits 
temavisningar, regnbågsfrukost och visningar för besökare vid flera tillfällen. 

Som museum ville vi också använda en del av historien för att belysa Alfhild Agrells författarskap och dramer. Hon 
var en av dem som med stor dramaturgisk skicklighet behandlade kvinnors och mäns olika livsvillkor, tidens 
sexualmoral och ogifta mödrars situation. 
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Samtidigt utropade Alfhild Agrellsällskapet ett Alfhild Agrell-år, och ett nära samarbete har därför pågått mellan 
museet och sällskapet. Resultatet blev utställningen Alfhjld Agrell - ständig rebell som visas 6 september 2018 till 
10 februari 2019. I lekrummet gestaltas Alfhjld Agrells barnbok Prins Pompom med bilder av Elsa Beskow i en 
litterär lekutställning. Prins Pompoms slott och berättelsen levandegörs för barn och vuxna. I rummet kommer bland 
annat en nyskriven barnopera uppföras under 2019. 

Utställrungen möjliggjordes genom en kraftsamling av den personal som arbetar med museets samlingar. Inte minst 
kmiosakabinettet som bestod av en jättelik vägg i rummet, fylld med mängder av föremål som aldrig visats tidigare, 
krävde extraordinära insatser av både konservator och antikvarie. För att inte tala om byggnationen som museet 
skapat. Allt utifrån Alfhild Agrells anvisrungar i en attributbok, i Kungliga Operans arkiv. 

Hela produktionen och arbetet med Alfhild Agrellsatsningen har varit ett myllrande samarbete med en rad parter. 
Självklart Alfhjld Agrell-sällskapet, men också Östgötateatern, Kungliga Dramaten, Teater Agrell, Härnösands 
folkhögskola, Studieförbundet Vuxenskolan, och privatpersoner. 

Kring utställrungen om Alfhild Agrell har det hållits åtta föreläsrungar, två teaterföreställrungar och en musikalisk 
salong, samt julens toner. Dessutom fanns möjlighet att delta i en läsecirkel på torsdagar under utställrungsperioden. 
Allt detta var möjligt genom samverkan med Alfhjld Agrell-sällskapet, Studieförbundet Vuxenskolan och 
Härnösands folkhögskola, Musiklinjen Kapellsbergs Operastudio. 

I museets fortsatta satsning på textilt arv har två delutställningar visats under året, utöver den basdel som finns. Den 
första var Badmode och kroppsideal, som blev möjlig genom ett samarbete med Västerbottens museum och en rad 
privatpersoner och samlare. Inte rrunst under sommaren var intresset stort både från media och från besökare. 

Under vintern öppnades Couture och trasmattor, en utställrung med uruka plagg som skänkts av Marianne Ördell till 
museets samlingar. Här gavs en försmak av 2019 års tema - återbruk och hållbarhet. Marianne Ördell levde 1930-
2007 och bodde en stor del av sitt liv i Härnösand. Utställrungens titel syftar på den bredd som fanns i Marianne 
Ördells kunskaper. Från den tid då hon som ung sömmerska sydde till personer i svenska kungahuset, till ett stort 
intresse för slöjd och hantverk och egendesignade trasmattor bland annat. I utställningen visas hennes privata plagg 
från främst 1950-70-talet. Men också lån från privatpersoner som berättar om sömnadsutbildrungen på 
Vanföreanstalten i Härnösand, Amnestys verksamhet och inte minst dottern Marikas bilder och berättelser. Marika 
var också den som invigde vår utställrung den 22 november, och verrussagen bjöd på fina samtal, minnen och 
modevisrung med publiken. Utställningen är ett led i att visa delar av museets textila samling, och den bredd som 
samlingarna har. Men vi vill framför allt visa hur kunskapen om kvalitetsplagg kan vara en väg till en rruljömedveten 
konsumtion. Men den är också en berättelse om en person vars liv inte bara kretsade kring kultur och mode, utan 
också om en person med ett socialt, rruljö- och samhälleligt engagemang. Det textila arvet belystes genom två 
temadagar, tre visningar och samtal med väv- och textilintresserade från olika föreningar, och privatpersoner. 

Ytterligare en utställrung med utgångspunkt i museets samlingar var Arne Jones konstnärskap. En retrospektiv 
utställrung som visade ett 100-tal verk, donerade till museet av Arne Jones dotter Ditte Jones. Här visades också 
skulptursbsser till olika offentliga verk, rörliga skulpturer, porträtt, teckningar och modellstudier. Producent för 
utställrungen var Nina Öhman, tidigare intendent på Moderna museet och Thielska Galleriet. Utställrungen om Arne 
Jones konstnärskap har bjudit på tre föreläsrungar, varav en i samverkan med Arne Jonessällskapet, och två 
visrungar. 

Utställrungsverksamheten har också kastat ljus på Region Västernorrlands konstsamling, som består av över 30 000 
konstverk, i utställrungen Konstinjektion Il, med andra glasögon. Utställrungen bestod av ett urval ur denna samling. 
I utställrungen lyftes olika frågeställrungar kring offentliga konstinköp. Till exempel: Hur speglas strömrungar som 
råder i konstvärlden? Märks mångfald, HBTQ-rörelsen eller #Metoo i samlandet? I utställrungen visades ett trettiotal 
olika konstnärskap som Cecilia Hultman, Atti Johansson, Sandra Mozard, Lizzie Olsson Arle, Birgit Ståhl Nyberg, 
Lisa W Carlsson, Eva Zetterwall med flera. En av de programpunkter som hölls i anslutning till utställrungen var 
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samtal och presentation av konstnären Ryo Ikeshiro från Hola folkhögskola, en av konstnärerna inom länets Artists 
in Residence-projekt - Aity. 

Konstnären Anders Åberg avled under vintern, 73 år gammal, och hans och hustrun Barbros livsverk Mannaminne 
befann sig i en ekonomiskt bekymmersam situation. Genom en utställning ville länsmuseet stödja verksamheten och 
visa på Mannaminnes betydelse som kulturarv, och skapa en inblick i Anders Åbergs konstnärskap, och hur det tagit 
världen till Nordingrå. En rad insatser och generösa bidrag och samarbeten gjorde det möjligt att visa 
utställningen En inblick i Anders Åbergs livsverk sommaren 2018 i det gamla rådhuset på Murbergets 
friluftsmuseum. Utställningen bestod av ett urval skulpturer med politisk udd och humoristisk ton, som lånats ut av 
Barbro Åberg. Härnösands kommun bidrog ekonomiskt till frakten av skulpturerna. Utställningen öppnade på 
midsommarafton den 22 juni kl. 12 och pågick perioden 22 juni till 12 augusti. 

Tomtar på Murberget har vid jul och nyår visats i friluftsmuseets gamla hus. Utställningen visas av pedagoger både 
för allmänhet och bokade grupper. 

Under 2018 har museet också skött visningsverksamheten i Birgittamuseet, som är Härnösands medicinhistoriska 
museum. 

Tillfälliga utställningar 2018 (Totalt 13 st, varav åtta egenproducerade): 
I skolans värld, 2017-09-23 - 2018-02-04 
Konstnären Einar Schelen - ohämmat skapande, 2017-10-21 - 2018-04-19 Marknadsvantar - Mässofähtsa, 2017-
l 2-09 - 2018-01-28 
Tomtar 2017-12-04 - 2018-01-08 och 2018-12-02 - 2019-0 1-13 
Queejna/Queen, 2018-03-08 - 2018-05-06 
Arne Jones konstnärskap, 2018-03-24 - 2018-09-09 
id:TRANS - Från Kung Kristina till idag, 2018-05-24 - 2018-09-19 
Badmode och kroppsideal, 2018-05-03 -2018-09-30 
En inblick i Anders Åbergs livsverk, 2018-06-22 - 2018-08-12 
Alhild Agrell - ständig rebell, 2018-09-06- 2019 - 02-10 
Prins Pompom, 2018-09-19 tills vidare med löpande förändringar. 
Konstinjektion Il - med andra glasögon, 2018-10-04 - 2019-02-10 
Couture och trasmattor, 2018-11-22 - 2019-03-17 

Pedagogisk verksamhet 
Museets pedagogiska basverksamhet har löpande i uppdrag att förmedla länets historia och kulturarv till länets 
skolor, från förskola, grundskola och gymnasium till vuxenutbildningar och universitet. Det görs genom 
temavisningar och program i museets basutställningar, tillfälliga utställningar och Friluftsmuseets miljöer samt 
genom uppsökande verksamhet på skolor runt om i länet. 

Under 2018 har den pedagogiska verksamheten återupptagit undervisning i tidsresemetodik för lärarstudenter på 
Mittuniversitetet. Museets pedagoger har under många år samverkat med universitetets lärarutbildningar, vilket dock 
till stor del upphörde vid MIUNs flytt från Härnösand till Sundsvall. 

De flesta av museets visningar erbjuds för SFI-utbildningarna på lättfattlig svenska och med utrymme för tolk. Under 
våren har vi prioriterat och paketerat riktade visningar och föreläsningar för asylsökande och nysvenskar. Ett tema 
som var mycket populärt var "Demokratins historia" som kombinerades med samhällsinformation inför det 
kommande valet. Den pedagogiska verksamheten har också hållit föreläsningar inom projektet Landskapet för 
asylsökande, som beskrivs på annan plats . 

En rad olika publika föreläsningar både inom och utom museet har hållits, med teman som trolldomsprocesser, 
folktro, jultraditioner mm. I samarbete med Härnösands pensionärsuniversitet genomfördes en tredagars-kurs kring 
Trolldomsprocesserna i Europa, Sverige och Västernorrland med 120 deltagare. 
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I samarbete med Härnösands kommun har pedagogiska verksamheten under 2018 erbjudit reminiscensträning för 
personer med demensdiagnos. Det har varit återkonunande träffar för dementa och anhöriga på museet samt 
uppsökande verksamhet på boenden. Under 2018 har verksamheten även påbörjat ett samarbete med aktiviteter för 
Härnösands Folkhögskolas synkurser för äldre med synskada i vuxen ålder. 

Murbergets friluftsmuseum 
Murbergets friluftsmuseum är idag ett av länets viktigaste besöksmål. I utvecklingsarbetet med friluftsmuseet hoppas 
vi bidra till att stärka och utveckla besöksnäiingen och länets attraktionskraft. För alla som vill förstå och ta del av 
länets historia och kulturarv, ger friluftsmuseet - med byggnaderna, miljöerna och verksamJ1eten - unika 
utgångspunkter att lära av historien och samtiden. Likaså är friluftsmuseet ett upplevelsecentrum. Vi bjuder in till 
nya upplevelser och upptäckarlust, genom allt som händer. Året om är museiområdet ett frilufts- och fritidsområde 
med stort naturvärde. Vi har fina promenadstråk i skogen och på området, som skolor och privatpersoner uppskattar 
mycket. 

Murbergets friluftsmuseum grundades 1913 som Norrlands Kulturhistoriska Museum och var redan från början 
genomsyrat av en pedagogisk tanke där besökaren skulle ra en inblick i äldre tiders liv och byggnadskonst. Det är 
grundläggande för oss att Murbergets friluftsmuseum ska behålla den anda inom vilken den utvecklades av Theodor 
och Wendela Bellman. Vi ser samtidigt nutida perspektiv som är centrala för utvecklingen på friluftsmuseet: 
biologisk mångfald, hållbara livsformer, kreativt skapande, lek och innovation. 

2018 var friluftsmuseet öppet från mitten av juni till mitten av augusti. Det är en kort och intensiv period, med 
många aktiviteter. Den stora attraktionen på sommaren är friluftsmuseet, som vi premiäröppnar på Nationaldagen 
med det stora nationaldagsfirandet. Från och med Midsommarafton har friluftsmuseet öppet varje dag fram till 
mitten av augusti. Sommaren 2018 var den varmaste på länge, med många heta dagar. Vi märkte av att det var ont 
om besökare de varmaste dagarna och mitt på dagen, men har samtidigt inte uppmätt ett så stort tapp som andra 
museer. Många sökte sig in i den stora museibyggnaden under dessa perioder, som med fungerande ventilation 
kunde ge viss svalka. Vi har dragit slutsatsen, att det vid varmt väder uppskattas att möjligheten finns att både besöka 
friluftsmuseet och museibyggnaden. Detsamma gäller förstås vid regniga och kalla dagar. 

Under 2018 valde vi att lägga stort fokus på den yttre miljön; trädgårdar, grönområden och den omgivande skogen. 
Vi har goda förutsättningar att med utgångspunkt i traditioner och kunskap, använda många av våra byggnader och 
gröna miljöer till att utveckla friluftsmuseet som besöksmål. Därför har vi också strävat efter att skapa 
programaktiviteter kring dessa teman - trädgård, odling och skog. 

Samarbeten med föreningar och privatpersoner är avgörande när det kommer till genomförande av verksamheten och 
utvecklingen av Murbergets friluftsmuseum. Härnösands trädgårdsodlarförening har stor betydelse för Prästgårdens 
trädgård och den har i år utvecklats ytterligare med deras värdefulla insatser och trädgården har fått en upprustning 
med hjälp av landskapsarkitekten Mirjam Åkerblom, som har funnits med i planering och genomförande av 
förbättringar. Hon har arbetat med våra trädgårdsmiljöer som guide och inspiratör. 

Ett förbättringsarbete av interiörerna på Friluftsmuseet har också påbörjats. I vårt samarbete med 
Vävstugeföreningen får vi både aktiviteter (vävning i Ångermanlandsgården) och konkreta produkter i form av 
trasmattor och nya ripsmattor till skolan. 

Samarbetet med Ångermanlands Hembygdsförbund och Medelpads Hembygdsförbund fungerar mycket bra. Ett av 
de större samarbetena är Hembygdens dag, som detta år samordnades med Murbergsstämman och lockade många 
besökare. Härnösands spelmansgille är genom sina spelmanträffar varje fredag i Ångermanlandsgården en annan 
betydelsefull samarbetspartner. 
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Skogsstyrelsens satsning Naturnära jobb har betytt mycket för friluftsmuseet. Ca 20 personer har varit aktiva i bl.a. 
lupinbekämpning, röjning av sly, upprensning av igenvuxna rabatter och grusgångar samt röjning och restaurering av 
Skogsstigen. Dessa arbeten är personalkrävande och något vi annars inte har resurser att genomföra. 

Än så länge kan museet endast ha inhyrda djur sommartid. Detta eftersom resurser saknas till hägn, miljöer för 
djuren och personal, samt till etablerade samarbeten inom djurhållning. En långsiktig planering finns för att utveckla 
djurhållningen med fler lantraser. Nästa steg är att köpa in djur, och hitta "goda hem" för djuren över vintern, i 
väntan på att vi får möjlighet att bygga en verksamhet här på friluftsmuseet. Den här sommaren hade vi möjlighet, 
genom en arbetsmarknadsåtgärd (via extratjänster) anlita två veterinärer som djurskötare, vilket var fantastiskt. 

Friluftsmuseet bemannas va1je år av sommaranställd personal med flera återkommande guider. 2018 var det ett 
arbetslag som fick mycket beröm för sitt kunnande och fina bemötande. Guiderna bemannar och ansvarar för 
program i miljöerna - Skolan, Smedstorpet, Kyrkan, Prästgården, Ångern1anlandsgården, Kägelbanan och 
Handelsboden. 

Under sommarmånaderna har vi erbjudit över 80 program för våra besökare att delta i. Programmen lockade 
sammanlagt 12.091 personer varav 1.410 barn. Många program bygger på en nära kontakt och upplevelse av det 
mindre slaget och är återkommande varje vecka, som Småbotisdag och Vallens sagor och sånger samt 
spelmansträffar varje fredag. Flera kulturhistoriska program och vandringar hade Skogsstigen och Prästgårdens 
örtagård och trädgård som utgångspunkt. Sankt Olofsdagen firades med katolsk mässa och föreläsningar. Några 
program är stora och återkommande varje år, som Nationaldagen, midsommarfirandet, allsångskvällarna, 
Murbergsstämman och Internationella festen. Internationella festen firade jubileum och det blev besöksrekord för 
Internationella festen med så många som 4.000 besökare. Under sommaren 2018 lyckades vi också snabbt planera in 
en utställning på friluftsmuseet En inblick i Anders Åbergs livsverk, med anledning av Anders Åbergs bortgång i 
början av året och önskan att uppmärksamma behovet av en långsiktig strategi för bevarandet av Mannaminne. Den 
12 augusti hölls en stödgala "Rädda Mannaminne" på friluftsmuseets stora scen. Stödgalan lockade många besökare 
och arrangerades av Kommitten för Rädda Mannaminne. 

Nytt för i år var att samordna programmen för Murbergsstämman, Hembygdens dag och Byggnadsvårdsdag, den 11 
augusti . Det var ett försök som gav lyckat utfall och som vi tillsammans med Hembygdsförbundet och 
spelmans/folkmusikföreningarna ser positivt på att fortsätta utveckla. 

Flera av sommarens nyheter har särskilt vänt sig till barnen: Eid al Fitr-firande den 16 juni, Sommarlovsbio under två 
veckor i juni och augusti, och Barnens allsång den 19 juli och den 26 juli. 

Under 2019 fortsätter det omfattande arbetet med att utveckla friluftsmuseet som besöksmål. Det är en lång väg till 
mål, med behov av omfattande underhåll och renovering på området, liksom investeringar. Ett pågående arbete är att 
etablera Spjutegården som ett gästgiveri. Vi satsar på att etablera affärsmässiga och externfinansierade samarbeten av 
olika slag inom djurhållning, byggnadsvård och hantverk, park och trädgård, hållbart skogs- och jordbruk, innovation 
samt att möjliggöra byggnader till uthyrning. Området har stor potential också som fritids- och friluftsområde, och vi 
vill kunna erbjudare besökare lekplats, tillgängliga promenadstråk och skidspår. 

Gammelgården i Myckelgensjö 
Gammelgården i Myckelgensjö ägs av Västernorrlands museum. Den är ett omtyckt besöksmål trots att den ligger en 
bit från de stora allfartsvägarna. Länsmuseet bemannar med en guide alla dagar i veckan under sommaren, med 
början på midsommardagen. Gammelgården är unik med de gamla byggnaderna, ca 30 st. som ligger samlade i en 
gårdsgrupp med utsikt över sjön. I gården finns bevarade samlingar från den tid gården ägdes av familjen Genberg. 
Det inkluderar många vardagsföremål, kläder, samiska skinnarbeten (bl a fällar och skor), en skomakarutrustning, 
linberedningsverktyg med mera. Det finns också många berättelser, nedtecknade och inspelade av personer som 
kunde berätta om de som en gång bodde där och hur de levde. 
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Vi har ett fint samarbete med Myckelgensjö byförening, vilka också driver sommarkafäet med hembakt bröd och 
lokala produkter. Under sommaren 2018 besökte 1711 personer gården. 
Mangårdsbyggnaden liksom flera av ekonomibyggnaderna har fått nya tak under 2017-2018 . Det har också istyckats 
och bytts timmer i flertalet byggnader, och vissa har lyfts upp. 

Ulvö kapell 
Länsmuseet äger Ulvö gamla kapell, som är beläget på Norra Ulvön i Örnsköldsviks kommun. Kapellet byggdes på 
1600-talet och är ett av de äldsta fiskekapellen längs med Norrlandskusten. Under tidigt 1700-tal flyttades kapellet 
till sin nuvarande plats. Inne i kapellet finns unika målningar, skapade av kyrkomålaren Roland Johansson Öberg 
under tidigt 1700-tal . 

Kapellet hålls under sommartid öppet av Ulvö kapellag, på uppdrag av länsmuseet. Deras samordning av museum, 
kapell och lotsstuga skapar tydliga arbetsvinster för både besökaren och de anställda guiderna. Genom kapellagets 
närvaro skapas engagemang och dialog om kapellet, och de identifierar varje år behov vad gäller byggnadens vård 
m.m. Under sommaren 2018 har kapellaget utvecklat och fördjupat den berättelse som ges till kapellets besökare: 

"Vi driver Ulvö kapell för länsmuseets räkning, ett arrangemang som uppskattas av Länsmuseet, inte minst därför att 
vi genom vår närvaro kan identifiera behov vad gäller byggnadens vård m.m. Vi har fr o m denna säsong kunnat 
utveckla och fördjupa den berättelse som levereras till kapellets besökare." 

Mycket få av de som reser till Ulvöharnn har museet, kapellet eller lotsstugan som reseanledning. Genom kapellagets 
kontinuerliga närvaro blir kulturarvets besöksplatser uppmärksammade och får en given roll för besökarna, något 
som på sikt kommer att bli en besöksanledning, precis som surströrnn1ingen. 

År 2018 har länsmuseet haft gratis entre för besökarna, vilket bidragit till att museet slagit besöksrekord. Detta 
innebär att fler passar på att besöka kapellet, som haft fler besökare än någonsin tidigare. 

Affärsverksamheter 

Under 2018 formade museet en affärsutvecklingsgrupp för att kartlägga och utöka den affärsmässiga verksamheten. 
Museet har ett tydliggjort uppdragsavtal från stiftelsebildarna där vikten av den externa finansieringen betonas. I 
nuläget har museet en butik, ett enkelt kafä och en konferensverksamhet. Anledningen till satsningen på 
affärsverksamheter är det stora mervärde som affärsverksamheterna kan ge till kärnverksamheten, samt att museet 
behöver externa intäkter för att utvecklas som besöksmål och samarbetspart. 

Verksamheten under 2018 har framförallt utvecklats genom en kraftigt ökad försäljning i butiken, och aningen mer 
omfattande konferensverksamhet än tidigare. Anledningen till ökningen av intäkter i kafä och butik, beror på det 
ökade antalet program som pågått i museet under året, och ett mycket tydligare kampanj- och marknadsföringsarbete 
(t.ex. Fairtrade, Rosa bandet, julkampanjer, butikskväll). Våra pop-up-utställare - lokala hantverkare och slöjdare -
har också varit ett uppskattat koncept. Likaså har museibutiken troligen ökat sin försäljning p.g.a. det minskande 
antalet butiker i Härnösand, framförallt märkbart är nedläggningen av Hemslöjden. Kafäets soppor och fikabröd är 
populära. Inför 2019 ser vi över möjligheten till utvecklade uthymingskoncept och nya event, samtidigt som ett 
utvecklingsarbete av butik och kafä pågår avseende utbud och utfomlning. Ett program som ska bli affärsmässigt, är 
Vendelas kalas - succe 2018, med fullbokade sittningar. 

Något vi också provade under 2018 var våffelbodsverksamhet i Handelsboden. Detta var uppskattat, men också 
arbetsledningskrävande. Sommaren 2019 kommer Handels- och våffelbod vara stängt p.g.a. renovering av 
Handelsboden, och vi kommer att hänvisa besökare till vårt museikafä i huvudbyggnaden. 

Under 2018 inledde vi ett förarbete för att renovera Spjutegården till ett gästgiveri på friluftsmuseet, något som det 
kommer att tas vidare initiativ kring under 2019. 
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Fritids båtsmuseet 

2017 öppnade ett nationellt fritidsbåtsmuseum i Härnösand. Det tillkom genom ett samarbete mellan Statens 
maritima museer, Västernorrlands museum och Härnösands kommun. Att museet etablerades i Härnösand motiveras 
av att länet och staden har en stark maritim historia och en tydlig imiktning och kultur med fritidsbåtar. Dessutom är 
möjligheterna stora att samverka med både föreningar, företag och myndigheter med maritim anknytning. 
Etableringen har också en förklaring i att de statliga museerna ska utöka sin närvaro ute i landet. 
Under sommarsäsongen bemannades fritidsbåtsmuseet med guider, och hade öppet alla dagar. Tyvärr visar 
statistiken på en halverad besöksstatistik jämfört med året innan, vilket förmodligen beror på att museet var nytt 
2017, och lockade nya besökare. Utvecklingspotentialen i museet är stor, särskilt i samarbete med andra aktörer. 
Under hösten 2018 initierades ett utvecklingsprojekt för Fritidsbåtsmuseet för att vidareutveckla konceptet och 
potentialen som besöksmål. Museet har hållit öppet under höst- och vinterlov, med hjälp av finansieringen för en 
projektledare. Tanken med projektet är att utveckla verksamheten vid Fritidsbåtsmuseet, genom utveckling av 
utställning och verksamhet. Eftersom museet etablerades mycket hastigt under 2017, har mycket av projektledarens 
arbete gått åt till att skapa förutsättningar för verksamhet- så som tematik och rutiner för publikt arbete, samt en 
policy för samlingen. 

Projektet #båtliv initierades i slutet av 2018 med finansiering från Region Västernorrlands regionala 
utvecklingsmedel. Syfte är att stärka museets digitala kompetens ur en rad aspekter. Projektet avser att utforska nya 
sätt att stärka museets arbete med insamling och förmedling genom att ta digitala verktyg i bruk och implementera i 
verksamheten. Ett viktigt första steg har också varit att introducera digitalt anpassade projektmetoder som bjuder in 
externa samarbetspartners, som kan bidra till ett framgångsrikt projekt. 

Hemslöj dskonsulentverksamheten 

Hemslöjdskonsulentverksamheten i Västernorrland är placerad på länsmuseet. Uppdraget att främja hemslöjd i länet 
bedrivs genom löpande verksamhet som till exempel kursverksamhet, slöjdhandledarutbildning, slöjdworkshops, 
utställningar och framtagande av pedagogiska material. Hemslöjdskonsulenterna samarbetar med en mängd olika 
aktörer såsom andra kulturkonsulenter, museer, kulturskolor, skolor, studieförbund, föreningar, bibliotek, 
hemslöjdsföreningar, hembygdsföreningar, fritidsgårdar, privata slöjdare med flera, såväl i som utanför länet och 
ibland också i internationella projekt. 

Hemslöjdskonsulenterna arbetar huvudsakligen utifrån den regionala kulturplanens planering, med prioriteringar för 
varje år. 2018 års prioriteringar har varit 

-Fokus på barn och unga 

-Söka nya målgrupper på nya arenor 

-Skapa näringstillfällen för slöjdare 

För att nå målen har verksamheten arbetat med att: 

- söka fördjupat samarbete med kulturskolan. 

- stöttat slöjdare i att ta fram slöjdkoncept för skolor inom ramen för Skapande skola. 

- stötta ungdoms- och fritidsgårdar med inspiration till slöjdaktiviteter som meningsfull fritid och integration. 

- skapa fortbildning/fördjupning för slöjdlärare inom projektet Slöjd kommer lastat. 

- fortsatt årlig utbildning av slöjdhandledare för barn- och ungdomsverksamhet 

- arrangörsutbildning för ungdomar. 

-söka samarbete med stora arrangörer av friluftslivsevenemang för att få in slöjd i deras utbud. 
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Prioritering: Fokus Barn och unga 

Hemslöjdskonsulenterna genomför i sitt främjandeuppdrag varje år en handledarutbildning för slöjdare som vill leda 
fritidsverksamhet för barn och unga. Kursplanen består av 54 studietimmar och fördelas under tre helgträffar. 
Slöjdhandledarna kan sedan driva fritidsverksamhet för barn i sina hemkommuner, gärna i samarbete med lokala 
föreningar, studieförbund, fritidsgårdar eller andra aktörer. 

Hemslöjdskonsulenterna genomförde i samarbete med Bilda en större arrangörsutbildning under 2017 (Make it 
happen) för ungdomar i länet som bland annat mynnade ut i en musikfestival i Timrå i juni 2018. Under 20 I 8 har 
hemslöjdskonsulenterna samarbetat med Scenkonstbolaget och Riksteatern med utgångspunkt från/vidareutveckling 
av det danska konceptet Kultur Crew. Utbildningen hölls med ungdomar knutna till fritidsgårdar i Ånge, Sundsvall 
och Ti1må under två helger. Arrangörsutbildningen syftar till att ge ungdomar kompetens och självkänsla till att 
kunna göra egna kulturarrangemang i sina konununer. Den innehåller bland annat ämnen som ekonomi, hantering av 
avtal och ansökningar, marknadsföring, ljud- och ljusteknik, arrangörskap, värdskap, presskontakter och 
deltagarkultur. 

För 2019 kommer Kultur Crew-utbildning erbjudas till de fyra kvarvarande kommunerna i regionen. Planen är att 
årligen genomföra samma arrangörsutbildning då det visat sig vara en bra väg att nå målgruppen ungdomar. 
Erfarenheter från bland annat slöjdhandledarutbildning, som genomförts sedan 2005, är att årligen återkommande 
utbildningar är effektivt användande av arbetstid och resurser och vi förutspår att Kultur Crew kommer ge samma 
erfarenhet. I Kultur Crew får vi dessutom ett värdefullt samarbete som också effektiviserar men dessutom ger nya 
perspektiv och kunskaper. 

Prioritering: Söka nya målgrupper på nya arenor samt Skapa näringstillfällen för slöjdare. 

Friluftsliv och slöjd har många beröringspunkter, som till exempel utrustning, hälsa och välbefinnande. Inom 
friluftslivet finns en stor och växande grupp människor som kan inspireras till att slöjda. En målgrupp är också 
professionella slöjdare som kan skapa utkomst genom att tillverka friluftsprodukter för försäljning samt hålla 
slöjdkurser för friluftspublik. Hemslöjdskonsulenterna har tillsammans med Selångers nya pilgrimscentrum påbörjat 
planering kring slöjd som meditativt inslag i att pilgrimsvandra samt för att ta fram slöjdprodukter som 
pilgrimssouvenirer. 

Sommaren 2018 visades Slöjd från Norr, en egenproducerad samlingsutställning med slöjd från 27 av länets mest 
framstående slöjdare, i Strandbyggsmuseet på Ljugarn, Gotland. Syftet var att marknadsföra slöjdarna men också att 
visa upp och marknadsföra Västernorrland. 

Övrig verksamhet 

Länshemslöjdkonsulentverksarnheten har under året drivit och avslutat projektet Slöjd som ung integration, i Stöde. 
Projektet har pågått sedan januari 2016, och finansierats av Region Västernorrland. I projektet har regelbundna 
slöjdworkshops använts som metod att samtidigt lära sig svenska och mer om Sverige. Projektet har hållit workshops 
med grupper av skolbarn och vuxna kvinnor varje vecka. Det andra projektet som pågår är Slöjd kommer lastad, 
också finansierat av Region Västernorrland. Slöjd kommer lastad är ett stort fortbildningsprojekt riktat mot 
slöjdärnnet i länets mellan- och högstadieskolor. Projektet bygger på taktila slöjdlådor med inspiration till slöjd i 
traditionella tekniker och material men med utformning och funktion för ungas liv och behov idag. Här produceras 
en tillhörande hemsida med ytterligare inspiration, foton, filmer, DIY-texter, faktatexter och fördjupningar. Avsikten 
är att materialet både ska kunna användas som fortbildning för slöjdlärare och som självstudiestationer för elever. 
Projektet påbörjades i slutet av 2017, och färdigställs under 2019. 

Hemslöjdskonsulenterna har varit delaktiga i A WNW, Arctic W ood Network, som är ett samarbetsprojekt finansierat 
av Nordiska ministerrådet och som genomförs tillsammans med museer i Norge, Finland, Danmark och Ryssland. 
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Projektägare är Midt-Troms museum. Samarbetet syftar till att värna och vidmakthålla djup hantverkskunskap i 
arbete med trä (slöjd, byggnadsvård, båtbyggeri) , baserat på traditionella tekniker och metoder. Upptaktsträff för 
projektet hölls och planerades på Västernorrlands museum 2018 och projektet löper under hela 2019. 

Kommunikation 

2018 var mycket händelserikt ur ett kornrnunikationsperspektiv. Museet bytte sitt publika namn och lanserade en ny 
grafisk profil och webb. Till detta kommer det löpande kommunikationsarbetet med utställningar och 
programverksamheten. Huvudsakliga kanaler för kommunikation och marknadsföring har varit webb och sociala 
kanaler. 

Som ett led i arbetet med att förtydliga museets uppdrag att verka och vara en angelägenhet i hela länet bytte museet 
namn från Murberget länsmuseet Västernorrland till det deskriptiva namnet Västernorrlands museum. 
Namnändringen underlättar för att tydliggöra museet och verksamheten i länet. Bytet är även ett steg i samma 
riktning som landets övriga länsmuseer, vilket ytterligare underlättar för omvärlden att förstå och identifiera museet 
och museets verksamhet. 

Ny grafisk identitet 
I samband med namnbytet togs en ny grafisk identitet fram. Iden till museets grafiska profil hämtar näring och 
inspiration från ljuset och naturen i Västernorrland. Skogen, vattnet och bergen. Bärande delar i identiteten är 
typsnitten VNM Headline som är ett särskilt skuret rubriktypsnitt och som kompletteras med typsnittet Publico för 
mellanrubriker och löpande texter. Identitetsfärgerna är en mättad rosa, skogsgrön, havsblå och hirnrnelsblå. 

Implementeringen av identiteten påbörjades under hösten och kornrner att fortgå under de kornrnande åren. Att 
implementeringen kornrner att ske över tid är kopplat till ekonomi och hållbarhet. 

Ny webb för museet och sociala kanaler 

I september 2018 lanserades museets nya webb i samband med namnbytet. Webben är byggd i plattformen 
Wordpress. Den nya hemsidan har tagits emot väl av besökare och utvecklingsarbete och justeringar gällande 
visualitet och funktioner sker nu löpande. 

Under 2018 började vi arbeta mer med Facebook, Instagram, Twitter samt Youtube. Förhoppningen är att öka 
följarantalet och interaktionerna med våra besökare, samt att sprida information om vad som händer på 
Västernorrlands museum och Murbergets friluftsmuseum. Vi arbetar också med kunskapsförmedling via sociala 
medier där vi främst lyfter fram våra samlingar och arkiv men också försöker dela med oss av den djupa kunskap 
som personal på museet besitter. 

Vi har utökat vår digitala marknadsföring på sociala medier, med gott resultat. Våra evenemang har fått större 
spridning och genererat besök till vår hemsida samt fler likes, följare och kornrnentarer. Digital annonsering är något 
som vi fortsättar att arbeta med. 

För spridning av evenemang och viktig information har vi framförallt använt oss av vår sida på Facebook, där 
evenemangskalendariet och feeden gör det möjligt att dela information på ett enkelt och smidigt sätt med våra följare 
och besökare. Forumet möjliggör även spridning av information på ett sätt som inte var möjligt på samma vis 
tidigare. Genom sociala medier kan vi involvera och göra vår publik mer delaktig. Vi får även möjlighet att lyfta 
fram och tillgängliggöra en större del av våra samlingar som inte visas fysiskt på museet. 

Instagram och Twitter har främst varit en kanal för att visa det "inre livet" på museet, där vardagen samt våra 
samlingar och utställningar lyfts fram och där vi genom dessa förmedlar kunskap till våra följare och besökare. 
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lnstagram möjliggör, liksom Twitter, även en stön-e och mer frekvent kontakt med andra kulturinstitutioner vilket 
skapar ett mervärde. 

Ekonomi 

Bokslutet visar på ett negativt resultat om -59 tkr, medan det budgeterade underskottet var så mycket som -780 tkr. 
Under sommaren fick stiftelsen in retroaktiv momsåterbäring gällande ytterligare avdrag för moms från åren 2010 
och 2011 om I 238 tkr. Det förbättrade slutresultatet avsevärt och kunde hjälpa oss med årets stötTe utgifter. Andra 
väsentliga händelser under året är utökade projektkostnader för den nya webben, och att stiftelsefondens värde 
skrivits ned ytterligare med -465 tkr. Jämfört med budget konstaterade vi också en felaktig pensionsberäknjng som 
påverkade resultatet negativt. En avsättrung har gjorts för tvist gällande Gästgiveri Spjute AB om I 00 tkr. Positiva 
ekonomiska händelser är högre intäkter än beräknat på uppdragsverksamheten arkeologi. Inga stora investeringar har 
gjorts under 2018. 

Slutord 

Sammanfattningsvis visar året på en bred, omfattande och nyskapande museiverksamhet, i länet och i Härnösand. 
Det är mycket roligt med de exceptionella besökssiffrorna! Tack för i år, alla besökare! Och tack till alla vi 
samarbetat och samverkat med - ert bidrag är så otroligt viktigt för verksamheten vid VästernotTlands museum! 

Jenny Samuelsson, länsmuseichef 
Härnösand, den 10 februari 2019 
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Besöksstatistik 

Museibyggnad 

Murbergets friluftsmuseum 

Fritidsbåtsmuseet 

Gammelgården i Myckelgensjö 

Ulvö kapell 

Textilarkivet 

Totalt 

Flerårsjämförelse* 

Beloppen i flerårsjämförelse visas i tkr 

Totala intäkter 
Resultat 
Balansomslutning 
Soliditet(%) 
Antal årsarbetare 

*Definitioner av nyckeltal, se noter 

Förändringar i eget kapital 

Eget kapital vid årets ingång 
Årets resultat 
Justering 

2018 2017 

88 964 75 278 

20 853 20 966 

1 425 3 083 

1 710 2 065 

7 446 7 284 

- -

120 398 108 676 

2018 
47 591 

-60 
34 403 

71 
58 

2016 

85 522 

20 853 

1 707 

5 966 

4 482 

118 530 

2017 
44 705 
-1 315 
31 749 

77 
49 

2015 

78 773 

23 630 

1 500 

4 744 

3 073 

111 720 

2016 
46 898 

607 
43 960 

86 
50 

2018-12-31 
24 551 118 

-59 697 
0 

24 491 421 

2014 

74 437 

20 208 

1 560 

7 605 

4 389 

108 199 

2015 
45 425 

-979 
45 185 

82 
53 

2014 
44 914 

-109 
47 741 

80 
51 

2017-12-31 
37 697 997 
-1 314 879 

-11832000 
24551118 
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RESULTATRÄKNING 

Verksamhetens intäkter 
Nettoomsättning 
Bidrag och övriga verksamhets intäkter 

Verksamhetens kostnader 
Handelsvaror 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

Verksamhetens resultat 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningsti Il gångar 
Ränteintäkter 
Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Not 

2 

3 

2018-01-01 2017-01-01 
2018-12-31 2017-12-31 

5 379 122 6 014 125 
42 212 061 38 690 444 
47 591 183 44 704 569 

-3 777 133 -I 457 971 
-14 062 804 -18 942 754 
-29 311 246 -26 352 143 

-398 959 -476 382 
-47 550 142 -47 229 250 

41 041 -2 524 681 

-130 820 1 209 870 
47 725 3 097 

-17 643 -3 165 
-100 738 1 209 802 

-59 697 -1 314 879 

-59 697 -1 314 879 
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BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 
Konst 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager m.m. 
Han delsvaror 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 
Kassa och bank 
Summa kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

4 
5 

6 

2018-12-31 2017-12-31 

390 481 460381 
913 561 1 190 295 

18 168 000 18 168 000 
19 472 042 19 818 676 

3 749 435 4 290 968 
3 749 435 4 290 968 

23 221 477 24 109 644 

511 776 693 781 
511 776 693 781 

4 105 674 2 006 610 
0 3 824 

300 673 46 682 
2 863 827 2 609 144 
7 270 174 4 666 260 

3 399 608 2 279 102 
3 399 608 2279102 

11181558 7 639 143 

34 403 035 31748787 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuell skatteskuld 
Öv,iga skulder 
Upplupna kostnader och fömtbetalda intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

24551119 
-59 697 

24 491 422 

3 259 505 
36 986 

I 047110 
5 568 012 
9911613 

34 403 035 

25 865 997 
-I 314 879 
24 551 118 

3 279 182 
0 

1 004 127 
2914360 
7 197 669 

31 748 787 
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NOTER 
Not 1 Redovisningsprinciper 

Belopp i kr om inget annat anges. 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings lagen och BFNAR 2012: 1 Årsredovisning och 
koncemredovisning (K3). 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år, förutom värderingen av finansiella tillgångar. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta . 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som 
inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas: 

Byggnader 
Inventarier, verktyg och maskiner 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas till verkligt värde efter marknadsvärdet. 

Varulager 

Antal år 

12 
5-10 

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 2 Bidrag och övriga verksamhetsintäkter 

Region Västernorrland 
Härnösands komrniun 
Projektmedel Region Västernorrland 
Regionalt kulturanslag 
Lönebidrag arbetsförmedlingen 
Övrig 

2018 

21 394 000 
7 525 645 

297 201 
5 858 479 
4 392 469 
2 744 267 

42 212 061 

2017 

21 182 000 
7 559 000 

80 000 
5 738 000 
1 672 374 
2 459 070 

38 690 444 
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Not 3 Medelantal anställda 

Medelantal a11ställda 
Medelantalet anställda bygger på av stiftelsens 
betalda 
närvarotimmar relaterade till en nom1al arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 

Not 4 Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärde 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Utgående redovisat värde 

I ovanstående redovisat värde ingår 
Kulturhistoriska byggnader 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
Ingående avskrivningar 
ljtrangering 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 
Utgående redovisat värde 

I ovanstående redovisat värde ingår 
kulturhistoriska samlingar 

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 
Inköp 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 
Årets nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 
Utgående redovisat värde 

2018 2017 

58 49 

2018-12-31 2017-12-31 

815 155 606 530 
0 208 625 

815 155 815 155 
-354 774 -283 059 

-69 900 -71 715 
-424 674 -354 774 
390 481 460 381 

2018-12-31 2017-12-31 

4 938 960 4 902 501 
52 325 36 459 

-2 690 926 0 
2 300 359 4 938 960 

-3 748 665 -3 362 999 
2 690 926 0 
-329 059 -385 666 

-1 386 798 -3 748 665 
913 561 1 190 295 

2018-12-31 2017-12-31 

4 576 474 2 167 628 
0 4 500 000 

-76 474 -2 091 154 
4 500 00 4 576 474 
-465 059 -285 506 
-750 565 -285 506 

3 749 435 4 290 968 
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Not 7 Definition av nyckeltal 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Resultat efter finansiella poster i procent av 
genomsnittligt justerat eget kapital 

Härnösand 2019-03-14 
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Revisionsberät telse 
Till styrelsen i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, arg.nr 888000-3143 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Länsmuseet Västernorrland för år 2018 (räkenskapsåret 
2018-0l-0l-2018-12-31). 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt 
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav . 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 
använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta . 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

'I 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten . Om jag drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen . Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten . 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser 
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland för år 2018 (räkenskapsåret 2018-0l-0l-
2018-12-31). 

Jag har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd el ler gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande. 

';6ll2;cu 14 1 
harlotte Bouvin 

Auktoriserad revisor 
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