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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 27 maj 2019 kl. 13:15 i 

fullmäktigesalen i Rådhuset. 

Sammanträdet inleds med presentation av skolchef Roland Bång och 

socialchef Mats Kollin varefter Marie Örjestål, intendent på 

kommunsstyrelseförvaltningen, informerar om brandsäkerhet. Därefter följer 

allmänpolitisk debatt. 

 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns  

tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens  

servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns  

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

Frågor till allmänhetens frågestund ska skickas in skriftligen innan  

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

innan fullmäktigesammanträdet för att kunna tas upp på närmaste 

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

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

fullmäktiges beslutsområde. Frågan får inte handla om myndighetsutövning  

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

www.harnosand.se Mötet direktsänds på hemsidan. 

 Föredragningslista 

1.  Informationsärenden  

2.  Information från Revisionen 2019 

3.  Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2019 

4.  Medborgarförslag - Huskurage - förebyggande arbete mot våld i nära relation 

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

6.  Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan kommun  

7.  Attestreglemente 

8.  Avsägelser 2019 

9.  Valärenden 2019 

10.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

11.  Korta frågor - korta svar 2019 

12.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Göran Norlander 
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§ 90 Dnr 2018-000028 00 

Medborgarförslag - Huskurage - förebyggande arbete 
mot våld i nära relation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget samt 

att uppdra till rådet för trygghet och hälsa att aktualisera frågan om våld i 

nära relationer.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Christina Lindberg (C), Anders 

Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande: 

att uppdra till rådet för trygghet och hälsa att aktualisera frågan om våld i 

nära relationer. 

Christina Lindberg (C) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande: 

att kommunalägda bostadsbolaget Härnösandshus beaktar att införa 

Huskurage.   

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag med Ingrid Nilssons 

(V) tilläggsförslag. 

Anders Gäfvert (M) och Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till liggande 

förslag.    

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det avseende första beslutsattsatsen endast ligger ett 

förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 

förslag avseende första attsatsen, (att föreslå fullmäktige att avslå 

medborgarförslaget). 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.  
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Propositionsordning 2 

Ordföranden finner att det avseende andra attsatsen finns två förslag till 

beslut, Ingrid Nilssons (V) förslag och Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ingrid 

Nilssons (V) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Christina 

Lindbergs (C) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Ingrid Nilssons (V) 

förslag.     

Reservation 

Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Jäv 

Ida Skogström (M) anmäler sig jävig och deltar inte i överläggning eller i 

beslut i ärendet. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att 

kommunen ska uppmuntra privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar 

och det kommunalägda bostadsbolaget Härnösandshus att införa information 

om Huskurage i samtliga trappuppgångar.  

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i 

nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en 

primärpreventiv metod och en policy som uppmanar grannar att visa 

omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa i form av dörrknackning 

och kontakt med polis. 

Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och det kommunalägda 

bostadsbolaget Härnösandshus äger själva rätten att ta beslut över vilken typ 

av information som ska spridas i deras fastigheter.   

 

Kommenledningskontoret har erbjudit och genomfört utbildningar om våld i 

nära relation för personal på Härnösandshus. Utbildning innehåll; offer och 

förövare, förklaringar till våld, samt socialtjänstens och polismyndighetens 

stöd och hjälp.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-03 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-02-26 § 14 

Medborgarförslag – Huskurage – förebyggande arbete mot våld i nära 

relationer 2018-01-15        

______  
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Medborgarförslag - Huskurage - förebyggande arbete 
mot våld i nära relation 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att avslå medborgarförslaget.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att 

kommunen ska uppmuntra det privata fastighetsägare, 

bostadsrättsföreningar och det kommunalägda bostadsbolaget 

Härnösandshus att införa information om Huskurage i samtliga 

trappuppgångar.  

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i 

nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en 

primärpreventiv metod och en policy som uppmanar grannar att visa 

omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa i form av dörrknackning 

och kontakt med polis. 

Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och det kommunalägda 

bostadsbolaget Härnösandshus äger själva rätten att ta beslut över vilken typ 

av information som ska spridas i deras fastigheter.   

 

Kommenledningskontoret har erbjudit och genomfört utbildningar om våld i 

nära relation för personal på Härnösandshus. Utbildning innehåll; offer och 

förövare, förklaringar till våld, samt socialtjänstens och polismyndighetens 

stöd och hjälp.  

 

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Anna-Karin Hasselborg 

Våldsförebyggande samordnare 
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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 

t®nruu.a 
871 66 

-
: 



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. 

~ Ja 
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§ 94 Dnr 2018-000497 140 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Ida Skogström (M), Christina 

Lindberg (C), Erik Hultin (C), Johan Sundqvist (MP), Lennart Bergström 

(SD), Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Ingemar Ljunggren (M) 

och Glenn Sehlin (SD).  

Yrkanden 

Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionen. 

I Ida Skogströms (M) yrkande ansluter sig Christina Lindberg (C), Erik 

Hultin (C), Lennart Bergström (SD), Anders Gäfvert (M) och Ingemar 

Ljunggren (M).      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

och Ida Skogströms (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ida 

Skogströms (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.       

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för eget förslag. 

Bakgrund 

Ida Skogström (M) har lämnat in en motion som föreslår att vi ska utreda 

möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i 
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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. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 40 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12 

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

Ida Skogström (M), 2018-11-26 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 153     

______  
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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. 
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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  
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§ 89 Dnr 2019-000182 1.1.2.1 

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan 
kommun  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår 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.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

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.             
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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.   

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 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-06 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-03-28 § 59 

Tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen 2019-03-12   

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan 
kommun  

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår 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.                  

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
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871 80 Härnösand 
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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 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 
Ulf Andersson, 0611-348822 
ulf.andersson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1() 

Datum 

2019-03-12 
 

 

 

 
Dnr  SAM 2019-33 
 

 

 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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§ 92 Dnr 2019-000116 1.2.3.2 

Attestreglemente 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Attestreglemente version 2.0.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

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 

Tydliga rutiner för attestering syftar till att kommunens mål uppfylls genom 

tillfredställande internkontroll av ekonomiska transaktioner.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05 § 38 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11 

Rev. Attestreglemente 2019-05-06 

Attestreglemente Härnösands kommun revision 2019 jfr 2016   

______  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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.  
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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      

______  
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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.   
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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 utse ersättare för sin attesträtt, enligt 

attestantförteckningen, 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 utse ersättare enligt attestantförteckningen.  
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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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Datum 

2019-04-12 

 
Dnr  

KS/2019-000116 

  

 

 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.  

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Tydliga rutiner för attestering syftar till att kommunens mål uppfylls genom 

tillfredställande internkontroll av ekonomiska transaktioner.   

Birgitta Wigren 

Tf kommundirektör 

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

 

Bilagor 

Attestreglemente 2.0, 2019-04-11 
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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 
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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.  



 

 

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 
 

 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Johanna Laine, 0611-348008 
johanna.laine@harnosand.se 

PROTOKOLLSFÖRSLAG  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-05-13 

 
Dnr  

KS/2019-000023 

  

 

  

Avsägelser 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelsen från Göran Bergman (SD) som ersättare i 

kommunfullmäktige och 

att bevilja avsägelserna från Saeida Noori (MP) som ersättare i skolnämnden och 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 
Bakgrund 

Göran Bergman (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

Saeida Noori (MP) har avsagt sig uppdragen som ersättare i skolnämnden 

och kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Göran Bergman (SD) 2019-05-07 

Avsägelse från Saeida Noori (MP) 2019-05-09 

Avsägelse från Saeida Noori (MP) 2019-05-09 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

   

 



 

 

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 
 

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

PROTOKOLLSFÖRSLAG  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-05-17 

 
Dnr  

KS/2019-000032 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till 

kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. 

 

Verksamhetsberättelse 2018, 5 i 12 

Styrelseprotokoll Ostkustbanan 2015 AB, 2019-03-01 

Årsredovisning 2018, Ostkustbanan 2015 AB 

Årsredovisning 2018, Länsmuseet 

 

 

 

 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2019-05-27 
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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.  

 
 



10 
 

 

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/


11 
 

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  
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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. 

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) 
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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 

 

tel://0611-55%2048%2065/
tel://0611-55%2048%2065/
tel://0611-55%2048%2020/
tel://0611-55%2048%2020/
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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
https://www.solleftea.se/upplevagora/nyheter/2017/30armed5i12rorelsen.5.13b75f581645edf1da81dad.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.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.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
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