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Kommunstyrelsen 

Dagen börjar med Bokslutskonferens i KF-salen, kl. 08.15-10.30. 

Därefter börjar kommunstyrelsen sitt sammanträde kl. 10.40 i KS-

salen. 

Hålltider för sammanträdet 
08.15 
 
10.40 

Bokslutskonferens i KF-salen, inkl. fika 
 
Ordinarie sammanträde börjar, upprop 

10.45 
11.05 
11.20 
12.00 
14.30 

Information om projektet Sjöfartsprogrammet – Lars Liljedahl, 
kommundirektör och Andreas Krasser, verksamhetschef gymnasiet 
Information kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Ärendegenomgång 
Lunch och gruppmöte 
Beslutsmöte 

 

 
 Föredragningslista 
  

  

1.  Informationsärenden 

2.  Fastställande av föredragningslista 

3.  Val av justerare 

4.  Motion - Elevdatorer, byte från PC till en mer ändamålsenlig produkt 

5.  Motion - Ersätt engångsartiklar i plast 

6.  Motion - Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö 

7.  Motion - Anlägg naturängar i offentliga miljöer 

8.  Delårsrapport kommunstyrelsen Tertial 2, 2019  

9.  Delårsrapport Härnösands kommun Tertial 2 2019 

10.  Ny Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län 

11.  Arrende padelbana, del av Ön 2:64 och 2:70 

12.  Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 

13.  Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell 
biblioteksstrategi 

14.  Tillägg till befintligt hyreskontrakt Bondsjöhöjdens IP 

15.  Kommunfullmäktiges arbetsordning 

16.  Delrapport Sjöfartsprogrammet 

17.  Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 

18.  Sammanträdestider 2020 

19.  Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

20.  Anmälan av delegationsbeslut 



Härnösands kommun 
Datum 

2019-09-26 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

21.  Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 

 

Andreas Sjölander 

ordförande 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2019-000148 1.1.1.1 

Motion - Elevdatorer, byte från PC till en mer 
ändamålsenlig produkt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 

att avslå motionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Johan 

Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på att ärendet ska till kommunstyrelsen utan eget 

förslag.  

Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.        

Reservation 

Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Bakgrund 

I en motion från liberalerna föreslås att kommunen ska upphandla datorer 

som är bättre anpassade till skolans behov. 
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Idag bestäms vilka elevdatorer som köps in av rektor efter samråd mellan 

skolan och IT-avdelningen. En referensgrupp från skolan beskriver behoven 

och IT-avdelningen lämnar förslag på produkter som på bästa sätt lever upp 

till dessa och lever upp till övriga krav som finns för användning i 

kommunens IT-miljö.  

Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då 

motionärens förslag tillgodoses inom denna hantering och inga nya beslut 

behövs. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-20 

Motion – Elevdatorer, byte från PC till en mer ändamålsenlig produkt  

______  
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 KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Motion - Elevdatorer, byte från PC till en mer 
ändamålsenlig produkt 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att avslå motionen  

 

Beskrivning av ärendet 

I en motion från liberalerna föreslås att kommunen ska upphandla datorer 

som är bättre anpassade till skolans behov. 

Idag bestäms vilka elevdatorer som köps in av rektor efter samråd mellan 

skolan och IT-avdelningen. En referensgrupp från skolan beskriver behoven 

och IT-avdelningen lämnar förslag på produkter som på bästa sätt lever upp 

till dessa och lever upp till övriga krav som finns för användning i 

kommunens IT-miljö.  

Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då 

motionärens förslag tillgodoses inom denna hantering och inga nya beslut 

behövs. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan   

Beslutsunderlag 

Motion från Liberalerna – Elevdatorer, byte från PC till en mer 

ändamålsenlig produkt – 2019-03-12. 
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Anna Bostedt 
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Per Jonsson 

Utredare 
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§ 61 Dnr 2019-000159 1.1.1.1 

Motion - Ersätt engångsartiklar i plast 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta hänsyn till intentionerna i motionen vid 

revideringen av klimat- och energiplanen.  

Yttranden 

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

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

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

och Christina Lindbergs (C) förslag om bifall. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med Christina Lindbergs (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.        

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-03-20 av Christina 

Lindberg (C). Motionären skriver att i dag använder kommunen 

engångsartiklar av plast som till exempel engångsmuggar, plastskedar med 

mera. Ett exempel är vid serveringen av fika under kommunfullmäktiges 

möten. Då används plastmuggar och plastskedar för att servera kaffe och te.  

Vidare skriver motionären att i kommunens gällande Klimat- och energiplan 

anges det att kommunen har som vision att bygga en hållbar framtid med 
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mål om att vara en ledande miljökommun. Härnösand ska minska 

klimatpåverkan av vår konsumtion, utveckla och minska våra inköp av 

resurskrävande varor och tjänster, förbygga avfall, främja återvinning och ett 

ansvarsfullt återbruk.  

Motionären menar att kommunen bör föregå med gott exempel och att få 

saker att hända. Detta kan då vara att minska användningen av plast generellt 

och fasa ut engångsartiklar i plast i synnerhet.  

Därför föreslås kommunfullmäktige besluta om att i kommunens 

verksamheter sluta använda plastmuggar och ersätta dem med 

porslinsmuggar eller andra miljövänliga muggar samt att i kommunens 

verksamheter fasa ut engångsartiklar i plast till förmån för miljövänliga 

alternativ. 

I kommunens klimat- och energiplan har kommunen fem prioriterade 

insatsområden med totalt 22 inriktningar. Under inriktningen ”Förebygga 

avfall, främja återvinning och ett ansvarsfullt återbruk” har 

kommunstyrelseförvaltningen tagit fram kemikalieprogrammet och arbetet 

med Giftfri vardag, med syfte att dokumentera och fasa ut befintliga 

produkter och varor i kommunens verksamheter. Detta för att undvika farliga 

kemikalier vid upphandlingar och även sträva efter ett ansvarsfullt återbruk 

av varor. Skolorna arbetar aktivt med miljöcertifiering där plasten lyfts fram 

som ett problem i olika sammanhang. Härnösand är en av de kommuner med 

högst andel miljöcertifierade skolor och förskolor i Sverige, topp 3 bland 

Sveriges ekokommuner. Klimat- och energiplanen ska revideras och under 

detta arbete skulle arbetet med att fasa ut plast kunna implementeras.    

Bedömning av ärendet  

Kommunledningskontoret ser positivt på intentionerna i förslaget och anser 

att arbetet med att minska plastandvändningen i kommunen bör göras vid 

revideringen av kommunens klimat- och energiplanen. Att fasa ut 

plastartiklar i alla kommunens verksamheter kräver ett helhetsgrepp med 

konsekvensanalys utifrån kostnader och miljönytta. Detta anser 

kommunledningskontoret kan göras i arbetet med att revidera klimat- 

energiplanen.           

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet inte påverka det ekologiska perspektivet men på sikt ge en positiv 

inverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-11 

Motion - Ersätt engångsartiklar i plast 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Henrik Petre, 0611-348015 
henrik.petre@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2019-09-11 

 
Dnr  

KS/2019-000159 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Motion - Ersätt engångsartiklar i plast 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta hänsyn till intentionerna i motionen vid 

revideringen av klimat- och energiplanen.  

 

Beskrivning av ärendet 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-03-20 av Christina 

Lindberg (C). Motionären skriver att i dag använder kommunen 

engångsartiklar av plast som till exempel engångsmuggar, plastskedar med 

mera. Ett exempel är vid serveringen av fika under kommunfullmäktiges 

möten. Då används plastmuggar och plastskedar för att servera kaffe och te.  

Vidare skriver motionären att i kommunens gällande Klimat- och energiplan 

anges det att kommunen har som vision att bygga en hållbar framtid med 

mål om att vara en ledande miljökommun. Härnösand ska minska 

klimatpåverkan av vår konsumtion, utveckla och minska våra inköp av 

resurskrävande varor och tjänster, förbygga avfall, främja återvinning och 

ett ansvarsfullt återbruk.  

Motionären menar att kommunen bör föregå med gott exempel och att få 

saker att hända. Detta kan då vara att minska användningen av plast 

generellt och fasa ut engångsartiklar i plast i synnerhet.  

Därför föreslås kommunfullmäktige besluta om att i kommunens 

verksamheter sluta använda plastmuggar och ersätta dem med 

porslinsmuggar eller andra miljövänliga muggar samt att i kommunens 

verksamheter fasa ut engångsartiklar i plast till förmån för miljövänliga 

alternativ. 

I kommunens klimat- och energiplan har kommunen fem prioriterade 

insatsområden med totalt 22 inriktningar. Under inriktningen ”Förebygga 

avfall, främja återvinning och ett ansvarsfullt återbruk” har 

kommunstyrelseförvaltningen tagit fram kemikalieprogrammet och arbetet 
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med Giftfri vardag, med syfte att dokumentera och fasa ut befintliga 

produkter och varor i kommunens verksamheter. Detta för att undvika 

farliga kemikalier vid upphandlingar och även sträva efter ett ansvarsfullt 

återbruk av varor. Skolorna arbetar aktivt med miljöcertifiering där plasten 

lyfts fram som ett problem i olika sammanhang. Härnösand är en av de 

kommuner med högst andel miljöcertifierade skolor och förskolor i Sverige, 

topp 3 bland Sveriges ekokommuner. Klimat- och energiplanen ska 

revideras och under detta arbete skulle arbetet med att fasa ut plast kunna 

implementeras.    

Bedömning av ärendet  

Kommunledningskontoret ser positivt på intentionerna i förslaget och anser 

att arbetet med att minska plastandvändningen i kommunen bör göras vid 

revideringen av kommunens klimat- och energiplanen. Att fasa ut 

plastartiklar i alla kommunens verksamheter kräver ett helhetsgrepp med 

konsekvensanalys utifrån kostnader och miljönytta. Detta anser 

kommunledningskontoret kan göras i arbetet med att revidera klimat- 

energiplanen.           

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet inte påverka det ekologiska perspektivet men på sikt ge en positiv 

inverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.   

Beslutsunderlag 

I denna skrivelse har kommunens hållbarhetsstrateg deltagit.   

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Henrik Petre 

Utredare 
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad så till vida att Resursgruppen och Etappen 

fortsätter att bygga och sätta ut insektshotell i Härnösand.   

 

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-30 från Olle 

Löfgren (L) och Eva Olstedt- Lundgren (L) där motionärerna föreslår att 

kommunen ska bygga insektshotell. Bakgrunden till satsningen menar 

motionärerna är att det finns en vikande trend bland artrikedomen bland 

humlor, bin, fjärilar och övriga insekter. Anledningen till detta är den 

förtätning som sker i stadsmiljöer i flera städer i dag, det gäller också 

Härnösand. Detta minskar insekternas tillgång till blommande växter vilket 

leder till att populationerna blir mindre. Att bygga insektshotell i stadens 

grönområden skulle främja den ekologiska mångfalden menar motionärerna.  

 

Under sommaren 2019 har Resursgruppen börjat ställa ut insektshotell i 

Härnösand. Förslaget från kommunledningskontoret är att under 2020 

fortsätta med detta tillsammans med kommunens planekolog och 

teknikavdelningen på samhällsförvaltningen som kan peka ut lämpliga 

platser för hotellen. Etappen har meddelat att de kan bygga hotellen 

tillsammans med Resursgruppen och Resursgruppen står för materialet. 

 

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet påverkar det ekologiska perspektivet positivet då insektshotell 

bidrar till en ökad mångfald och ökad population av insekter.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomisk eller juridiska perspektivet. 

Kostnaden för att bygga hotellen är marginell. 

   

Beslutsunderlag 

Motion – Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö. 

Diskussion har förts med Etappen och Resursgruppen för att säkerställa 

möjligheten att bygga insektshotell.  

Anna Bostedt  

Kanslichef 

Henrik Petre 

Utredare 
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§ 62 Dnr 2019-000226 1.1.1.1 

Motion - Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad så till vida att Resursgruppen och Etappen 

fortsätter att bygga och sätta ut insektshotell i Härnösand.   

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på att ärendet ska till kommunstyrelsen utan eget 

förslag.  

Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.       

Reservation 

Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-30 från Olle 

Löfgren (L) och Eva Olstedt- Lundgren (L) där motionärerna föreslår att 

kommunen ska bygga insektshotell. Bakgrunden till satsningen menar 

motionärerna är att det finns en vikande trend bland artrikedomen bland 

humlor, bin, fjärilar och övriga insekter. Anledningen till detta är den 

förtätning som sker i stadsmiljöer i flera städer i dag, det gäller också 

Härnösand. Detta minskar insekternas tillgång till blommande växter vilket 

leder till att populationerna blir mindre. Att bygga insektshotell i stadens 

grönområden skulle främja den ekologiska mångfalden menar motionärerna.  
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Under sommaren 2019 har Resursgruppen börjat ställa ut insektshotell i 

Härnösand. Förslaget från kommunledningskontoret är att under 2020 

fortsätta med detta tillsammans med kommunens planekolog och 

teknikavdelningen på samhällsförvaltningen som kan peka ut lämpliga 

platser för hotellen. Etappen har meddelat att de kan bygga hotellen 

tillsammans med Resursgruppen och Resursgruppen står för materialet. 

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet påverkar det ekologiska perspektivet positivt då insektshotell bidrar 

till en ökad mångfald och ökad population av insekter.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomisk eller juridiska perspektivet. 

Kostnaden för att bygga hotellen är marginell.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04 

Motion – Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö  

______  
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§ 63 Dnr 2019-000227 1.1.1.1 

Motion - Anlägg naturängar i offentliga miljöer 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Johan Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på att ärendet ska till kommunstyrelsen utan eget 

förslag.  

Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.        

Reservation 

Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Bakgrund 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-30 från Olle 

Lövgren (L) och Eva Olstedt- Lundgren (L). Motionärerna skriver att mer 

och mer ses en svikande trend i stadsmiljö när det kommer till artrikedom 

bland humlor, bin, fjärilar och övriga insekter. Den förtätning som nu ses i 

många städer, där ibland Härnösand, så minskar de utrymmen som finnas 

kvar för blommande växter att locka till sig humlor, bin och insekter för 
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pollinering. Att låta delar av kommunens gräsmattor istället vara ängsmark 

menar motionärerna hjälpa många arter att fortsätta berika Härnösand. 

Härnösands kommun gör idag en mängd åtgärder för att gynna den 

biologiska mångfalden. Kommunen har förnärvarande 84 800 m2 mark med 

ängsliknande skötsel och 9 000 m2 ängsskötsel av ängsmark samt 143 000 

m2 mark som klipps två gånger per år. Vägslåttern (5.5 mil) görs sent på 

säsongen så att växterna ska hinna blomma och sätta frö. I kommande 

parkentreprenad har mängden gräsyta som ska klippas färre gånger per år 

ökat, vilket gynnar insekterna. 

Att anlägga ny ängsmark ställer särskilda krav. Ängsmark kräver bland annat 

mager jord för att ängsblommor ska trivas. Gräsmattor är sådda på näringsrik 

matjord och eller har gödslats om det varit jordbruksmark. För att kunna 

anlägga en äng där det tidigare varit gräsmatta krävs bland annat 

djupplöjning, där översta lagret av marken tas bort. Att bara låta gräset växa 

skapar inte med säkerhet någon mångfald av floran, utan leder ofta bara till 

en högvuxen gräsyta som ser ovårdad ut. Det bör även finnas frökällor i 

närområdet till den tilltänkta ängsytan som möjliggör en spridning av 

blommor.   

Ängsmark kräver särskilda maskiner för att slås. En ängsmark behöver slås 

en till två gånger per år och överblivet material kan inte ligga kvar då det kan 

leda till övergödning av marken. Att förändra skötseln av kommunens mark 

till fler ängar kommer leda till ökade kostnader för samhällsnämnden då 

avtalet kring parkentreprenaden är tecknat utifrån mängden ängsmark idag 

och maskinparken är dimensionerad utifrån dagens struktur.  

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen idag har stora 

arealer ängsmark och att en ökad andel kommer att leda till högre kostnader 

för samhällsnämnden. Vid den förnyade upphandlingen av parkentreprenad 

kommer krav att ställas på att en större areal gräsmattor än tidigare bara slås 

två gånger per år, det kommer bland annat skapa mer mark för insekter att 

leva i.     

Socialt perspektiv 

Det sociala perspektivet påverkas inte i det förslag kommunledningskontoret 

föreslår. 

Ekologiskt perspektiv 

Det ekologiska perspektivet påverkas inte i det förslag 

kommunledningskontoret föreslår. 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Det ekonomiska perspektivet påverkas inte i det förslag 

kommunledningskontoret föreslår.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-06 

Motion – Anlägg naturängar i offentliga miljöer 

 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Anlägg naturängar i offentliga miljöer 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.   

Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-30 från Olle 

Lövgren (L) och Eva Olstedt- Lundgren (L). Motionärerna skriver att mer 

och mer ses en svikande trend i stadsmiljö när det kommer till artrikedom 

bland humlor, bin, fjärilar och övriga insekter. Den förtätning som nu ses i 

många städer, där ibland Härnösand, så minskar de utrymmen som finnas 

kvar för blommande växter att locka till sig humlor, bin och insekter för 

pollinering. Att låta delar av kommunens gräsmattor istället vara ängsmark 

menar motionärerna hjälpa många arter att fortsätta berika Härnösand. 

Härnösands kommun gör idag en mängd åtgärder för att gynna den 

biologiska mångfalden. Kommunen har förnärvarande 84 800 m2 mark med 

ängsliknande skötsel och 9 000 m2 ängsskötsel av ängsmark samt 143 000 

m2 mark som klipps två gånger per år. Vägslåttern (5.5 mil) görs sent på 

säsongen så att växterna ska hinna blomma och sätta frö. I kommande 

parkentreprenad har mängden gräsyta som ska klippas färre gånger per år 

ökat, vilket gynnar insekterna. 

Att anlägga ny ängsmark ställer särskilda krav. Ängsmark kräver bland 

annat mager jord för att ängsblommor ska trivas. Gräsmattor är sådda på 

näringsrik matjord och eller har gödslats om det varit jordbruksmark. För att 

kunna anlägga en äng där det tidigare varit gräsmatta krävs bland annat 

djupplöjning, där översta lagret av marken tas bort. Att bara låta gräset växa 

skapar inte med säkerhet någon mångfald av floran, utan leder ofta bara till 

en högvuxen gräsyta som ser ovårdad ut. Det bör även finnas frökällor i 

närområdet till den tilltänkta ängsytan som möjliggör en spridning av 

blommor.   

Ängsmark kräver särskilda maskiner för att slås. En ängsmark behöver slås 

en till två gånger per år och överblivet material kan inte ligga kvar då det 

kan leda till övergödning av marken. Att förändra skötseln av kommunens 
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mark till fler ängar kommer leda till ökade kostnader för samhällsnämnden 

då avtalet kring parkentreprenaden är tecknat utifrån mängden ängsmark 

idag och maskinparken är dimensionerad utifrån dagens struktur.  

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen idag har stora 

arealer ängsmark och att en ökad andel kommer att leda till högre kostnader 

för samhällsnämnden. Vid den förnyade upphandlingen av parkentreprenad 

kommer krav att ställas på att en större areal gräsmattor än tidigare bara slås 

två gånger per år, det kommer bland annat skapa mer mark för insekter att 

leva i.     

 

Socialt perspektiv 

Det sociala perspektivet påverkas inte i det förslag 

kommunledningskontoret föreslår. 

Ekologiskt perspektiv 

Det ekologiska perspektivet påverkas inte i det förslag 

kommunledningskontoret föreslår. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det ekonomiska perspektivet påverkas inte i det förslag 

kommunledningskontoret föreslår.   

Beslutsunderlag 

Motion – Anlägg naturängar i offentliga miljöer 

I denna tjänsteskrivelse har teknikförvaltningen deltagit   

Jacobson, Ellen (1992). Skötselteknik för stadens ängar. Alnarp: 

Avdelningen för park och trädgårdsteknik vid Institutionen för 

lantbruksteknik, Sveriges lantbruksuniversitet. 

Hammer, Mårten (1987). Del 3, Äng i urban miljö – anläggning och skötsel, 

En kunskapsöversikt. I: Kunskaper om gräs. Alnarp: Stad och land nr 61 

1987, Movium i samarbete med Byggforskningsrådet.  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Henrik Petre 

Utredare 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med helhetsansvar för 

kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Dess övergripande uppgift är 

att leda, samordna och styra uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. 

Kommunstyrelsen är anställnings-, löne- och pensionsmyndighet och ansvarar för frågor som 

rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 

samt bestämmelser i nämndens reglemente. 
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2 Viktiga händelser 

Ny kommundirektör: Lars Liljedahl har påbörjat tjänsten som kommundirektör för 
Härnösand och vi hälsar alla honom välkommen till oss! Lars har tilldelats tre särskilda 
strategiska uppdrag: 

 Stärk medarbetarskapet i Härnösands kommun 

 Utveckla Härnösand - i samverkan med andra aktörer 

 Rusta Härnösand för framtiden - med utgångspunkt i medborgarnas behov 

 

EU-valet genomfördes under våren. Deltagandet i Härnösands kommun uppgick till 
53,52%, en ökning med 4,36 procentenheter sedan förra valet.  

 

Bostäder, företagande och besöksnäring: Den positiva utvecklingen med exploatering 
av mark för bostäder och industri fortsätter. Samarbete pågår med näringsliv och 
andra aktörer för att göra Härnösand till en bättre kommun att leva, bo och verka i. 
Kattastrand och Seminariet omvandlas till attraktiva bostadsområden och HSB bygger 
flerbostadshus på Kanaludden. Under året har försäljning av två tomter på Lövudden 
skett. Kretsloppsodlingen har fördubblat växthusytan och planläggning av ytterligare 
industrimark på västra Saltvik fortsätter.  

Under våren har Nyföretagarcentrum öppnat kontor i Härnösand. De erbjuder bland 
annat information, rådgivning och utbildning för personer med företagsidéer. 

Besöksnäringen är den nya basnäringen, detta förtydligar regeringen i en nationell 
strategi för åren 2020-2030.  Besöksnäringen är sedan länge en prioriterad 
tillväxtfaktor för Härnösands kommun.  Höga Kusten är ett av Sveriges mest kända 
platsvarumärken, Härnösand lockar allt fler besökare och antalet gästnätter ökar 
stadigt. Samarbetet med Birka Cruises fortsätter och båten har anlöpt hamnen vid fem 
tillfällen med över 7 000 besökare. 

Program för evenemang och möten har upprättats. Framgångsrikt arrangerade 
evenemang och möten stärker varumärket, ger turistekonomiska effekter till 
näringsliv, bygger attraktivitet och skapar förutsättningar till ett rikt utbud av 
minnesvärda upplevelser för både invånare och besökare. Kommunen har liksom 
tidigare år stöttat olika evenemang, som till exempel Nostalgidagarna och Stadsfesten. 
För första gången arrangerades Idol-uttagning i Härnösand och kön ringlade av nya 
förmågor.  

 

Kultur: Främjandet av dansens utveckling i regionen och Härnösand har fortgått. Det 
står nu klart att Härnösands kommun tillsammans med Härnösands folkhögskola och 
studieförbundet Bilda tar över Norrdans populära dansklasser för barn. 

Renoveringsarbetet på Teatern fortlöper. Bland annat har nya fönster installerats i 
foajén. Samarbetet med teaterföreningen kring administrativa tjänster är igång. 

Scenkonstbiennalen (Sveriges största scenkonstfestival och branschträff) har 
genomförts i Härnösand. Programmet fokuserade på frågor om människors lika värde. 
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Evenemanget fick stor publicitet och många besökare från 16 olika länder.  

För att skapa högre kvalitet och kontinuitet i mötet mellan elev och kulturupplevelse 
har arbetsmodellen Kulturtrappan utarbetats i samverkan mellan skola och 
kulturenhet. 

Utifrån ett medborgarförslag har kommunen nu upprättat en ”öppen vägg”, där alla är 
välkomna att måla. Väggen är tillgänglig dygnet runt.  

 

Digitalisering och IT: En organisationsförändring inom IT-avdelningen har förberetts 
och väntas träda i kraft under hösten. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer 
proaktivt arbetssätt gentemot förvaltningarna, med fokus på övergripande 
strategiarbete och verksamhetsutveckling inom digitaliseringsområdet. Programmet 
för digitalisering (kommunens styrmedel i den digitala transformationen) har haft och 
får fortsatt stort fokus i budgetarbetet. Härnösand ingår tillsammans med länets övriga 
kommuner i eSamverkan som är en av motorerna i digitaliseringsarbetet.  

Införandet av en systemförvaltarmodell har övergått från projektform till förvaltning. 
Modellen effektiviserar kommunens användning av IT-baserade system. Framtagandet 
av nya e-tjänster fortskrider och förbättrar kontinuerligt tillgänglighet och service till 
invånarna. 

 

Medarbetare: Kompetensplattformar har utarbetats för kommunens medarbetare och 
chefer. Plattformarna ska utgöra grunden i kompetensförsörjningsarbetet, och den 
röda tråden som ska löpa genom alla delar av processen är: ”Attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla och avveckla”.  

Plattformarna ska: 

 tydliggöra förväntningar och krav på både medarbetare och chefer  

 bidra till måluppfyllelse  

 ge inspiration och energi  

 visa ambitionsnivån för medarbetarskap/ledaskap framåt 

 vara ett underlag för dialog, utvärdering och kompetensutveckling 

 bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke 
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3 Kommunstyrelsens mål och resultatuppdrag 2019 

 

Attraktivt boende i unik livsmiljö Utfall delår Måltal Trend 

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

*) 90,0% 

 

Medborgarnas nöjdhet när det gäller trygghet ska 
öka  

*) Index 57 
 

*) Måltal redovisas i december 

Inflyttningen till Härnösand ökar. Nya bostadsområden växer fram och byggnadstakten 

är fortsatt hög. Tillkomsten av fler attraktiva bostäder väntas påverka resultatet i 

medborgarundersökningen.  

Kommunen röner framgångar i arbetet med att öka medborgarnas upplevelse av 

trygghet. Härnösand verkar för social hållbarhet bland annat genom nudging (med 

”nudging” menas att ge en lätt knuff i rätt riktning). Inom ramen för #WeDo pågår flera 

aktiviteter, insatser, utbildningar och initiativ för att skapa ett modernt samhälle som 

bygger på glädje, trygghet och respekt. Arbetet har bland annat medfört att årets 

stadsfest kunde genomföras utan en enda anmälan om ofredande.  

Resultatet av årets medborgarundersökning presenteras i december.  

 

 

Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad Utfall delår Måltal Trend 

Resultatet i Svenskt Näringslivs mätning av 
företagsklimatet ska öka  

*) Index 3,55 

 

*) Måltal redovisas i december 

Fler företag startar. Under första halvåret tillkom 59 nya i Härnösand, en ökning med 

drygt 20 % jämfört med samma period förra året. Regeringen har föreslagit att delar av 

verksamheter från fem olika myndigheter flyttas till en kontorsgemenskap i 

Härnösand. Detta innebär 80 nya statliga arbetstillfällen och att trenden av minskad 

statlig närvaro i Härnösand bryts. Kringeffekter väntas för det privata näringslivet. 

Under kommande år ska insatser genomföras för att förbättra tjänstemännens och 

politikernas attityder till företagande. 
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God service med gott bemötande Utfall delår Måltal Trend 

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

*) 52,0% 
 

*) Måltal redovisas i december 

Kommunens servicenivå väntas få fortsatt förbättrade betyg när det gäller att ge 

snabba svar på inkommande samtal. För att ytterligare underlätta för medborgarna att 

få stöd och hjälp har ett kundforum införts på hemsidan. Där finns möjligheten att 

söka svar på vanliga frågor som rör kommunens verksamheter eller att själv ställa en 

fråga. Antalet sidvisningar uppgick till 1 120 i augusti månad. Arbetet med att förbättra 

service och handläggning är ett fortsatt prioriterat område. Resultatet av 

servicemätningen presenteras i december. 

 

 

Framtidens arbetsgivare Utfall delår Måltal Trend 

Nöjd medarbetarindex ska öka *) Index 83 
 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor med 
heltidsanställning ska öka 

80,0%  83,0% 

 

*) Måltal redovisas i december 

De kompetensplattformar som utarbetats väntas på sikt ge positiva effekter på 

medarbetarindex. 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning har minskat något sedan 

årsbokslutet: från 81% till 80%. Inom ramen för Heltidsprojektet genomför kommunen 

en systemändring för att kunna erbjuda alla en heltidsanställning i grunden. 

Resultatuppdraget kommer att utgå från och med årsskiftet. 

 

Välskött och stabil ekonomi Utfall delår Måltal Trend 

Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag 
och utjämning  

*) 1,4% 

 

Samtliga nämnder och styrelser ska följa budget  *) 5 av 5 
 

*) Måltal redovisas i december 

Resultatöverskottet - som är ett nyckeltal där periodens resultat sätts i relation till 

skattemedel - når per delåret upp till 2,7 %, vilket är något bättre än periodens 

budgeterade resultatöverskott.  

Prognosen pekar på att helårets målnivå (1,4%) inte kommer att uppnås. Det beror 

bland annat på att medel inte har avsatts för kommunens samtliga pensionskostnader i 

budget. Vid budgetarbetet var fullfonderingsmodellen fortfarande den modell som 

gällde. Bytet av pensionsredovisningsmodell som genomfördes i juni månad har lyft 
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behovet av den omprioriteringen i budget. Bytet av redovisningsmodell har även 

medfört att Härnösands kommun numera redovisar positiv soliditet.  

I årets budget har kommunstyrelsen, arbetslivsnämnden och samhällsnämnden fått 

resultatuppdrag på totalt 17 mnkr. Vid delårsbokslutet har tre av fem nämnder ett 

positivt utfall gentemot budget inkl. resultatuppdrag. Socialnämnden och 

samhällsnämnden har negativ avvikelse. Båda dessa nämnder kommer att upprätta en 

handlingsplan för att nå budgeterat resultat på helår. 
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4 Ekonomi 

4.1 Utfall 

ResultatRäkning (mnkr) 
Utfall jan-
aug 2018 

Utfall jan-aug 
2019 

Budget jan-aug 
2019 

Differens 
utfall/budget 

Intäkter 208,4 204,9 194,2 10,7 

- varav tilldelade skattemedel 110,1 111,0 111,0 0,0 

- varav interna intäkter 70,2 69,5 66,1 3,4 

- varav externa intäkter 28,1 24,4 17,1 7,3 

Kostnader -180,9 -186,8 -184,2 2,6 

- varav personalkostnader -77,7 -79,9 -82,0 -2,1 

- varav köp av huvudverksamhet -20,6 -18,8 -20,5 -1,7 

- varav lokalhyra -20,2 -20,3 -20,1 0,2 

- varav fastighets- och driftskostnader -1,8 -2,9 -1,7 1,2 

- varav avskrivningar -3,0 -3,0 -2,2 0,8 

- varav övriga kostnader -57,6 -61,9 -57,7 4,2 

Resultat 27,5 18,1 10,0 8,1 

 

Kommunstyrelsen exklusive kommungemensamma poster uppvisar ett resultat per 
den sista augusti 2018 på 18,1 mnkr i överskott, vilket är 8,1 mnkr bättre än periodens 
budgeterade resultatöverskott på 10,0 mnkr. 

Interna intäkter (intäkter från andra avdelningar/nämnder inom kommunen) ökar med 
3,4 mnkr mot budget, primärt genom ökad försäljning till övriga nämnder från 
kostenheten och IT-avdelningen. 

Externa intäkter har ökat med 7,3 mnkr mot för budgeterat belopp för perioden, en 
ökning som främst härleds till de projekt där kommunen uppbär extern finansiering. 
Medfinansiering till projekt från extern part är 4,4 mnkr högre än vad som 
budgeterats, en intäktsökning som dock motsvaras av upparbetade kostnader inom 
projekten. Även Soluddens asylboende har högre intäkter än budgeterat för perioden: 
2,8 mnkr. 

Kostnaderna för perioden är 2,6 mnkr högre än budget för perioden, främst inom 
kostnadsslag fastighets- och driftskostnader. Detta beror på att kostnaden för 
ombyggnationen på Soludden genomfördes i sin helhet under årets första åtta 
månader, medan intäkterna för densamma periodiserats på tolftedelar, dvs. under 
hela året. Även kostnader för externa projekt gör kostnadsbilden högre än budgeterat, 
dessa motsvaras dock till stor del av externa intäkter så som ovan. 
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4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

RR/verksamhetsform (mnkr)  
Utfall jan-
aug 2018 

Utfall jan-aug 
2019 

- varav 
skattemedel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Politisk ledning 2,7 1,2 11,4 0,6 -10,9 

Förvaltningsledning 0,4 0,5 5,1 3,0 -7,6 

HR-avdelning 2,3 1,3 15,8 -0,3 -14,2 

Ekonomiavdelning 15,3 12,4 11,6 51,1 -50,3 

Kommunledningskontor 2,2 1,0 17,3 28,1 -44,3 

Tillväxtavdelning 3,0 1,3 35,4 7,3 -41,3 

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

IT-avdelning 0,2 0,4 9,6 4,1 -13,4 

Resultat 27,5 18,1 111,0 93,9 -186,8 

 

Kommunstyrelsen använder sig av den modell för budgetering som innebär att budget 
varje månad är 0, dvs. att intäkter och kostnader budgeteras vara lika stora. Utfallet 
per verksamhet ovan visar periodens avvikelse mot budget. 

Kommunstyrelsens ackumulerade budgetavvikelse för perioden är ett överskott på 
18,1 mnkr, fördelat per verksamhet enligt tabellen ovan. De flesta verksamheter visar 
en positiv avvikelse mot budget. 

Den politiska verksamheten (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision och 
valnämnd) uppvisar ett resultat per den sista augusti som är 1,2 mnkr bättre än 
periodens budget. Överskottet härleds främst till kommunstyrelsens projektbudget, 
där medel ännu inte använts i den utsträckning de budgeterats för perioden. 

Kommundirektörs ansvar uppvisar ett underskott på 0,4 mnkr för perioden, ett 
underskott som härleds till personalkostnader (semesterlön) i samband med 
personalförändringar. 

HR-avdelningens överskott på 1,3 mnkr har uppkommit främst inom 
personalkostnader, då avdelningen under året haft flertalet vakanser. 

Ekonomiavdelningen inklusive Soluddens asylboende har för perioden ett överskott på 
12,4 mnkr, varav 10,0 mnkr utgör förvaltningens budgeterade resultatöverskott för 
året. Enheten har låga personalkostnader för perioden till följd av flertalet vakanser, 
men motsvarande förhöjda kostnader inom kostnadsslag konsulter till följd av denna 
personalomsättning. 

Kommunledningskontoret har ett överskott på 1,0 mnkr för perioden, ett överskott 
som främst uppstått inom kansliet och överförmyndarenheten. Kansliets överskott har 
uppstått huvudsakligen inom personalkostnader, då enheten har haft budgeterade, ej 
tillsatta tjänster under året.  

Överförmyndarenhetens överskott har uppkommit främst inom verksamheterna för 
gode män för ensamkommande asylsökande barn samt förmyndare barn med PUT, 
vilka haft små kostnader för arbetskraft p.g.a. få barn under 2019. 

Inom kommunledningskontoret finns även kostenheten, vars underskott för perioden 
är hänförligt till skillnaden mellan konton för försäljning och konton för inköp av 
livsmedel. Utebliven uppräkning av det interna måltidspriset till övriga nämnder 
innebär att kostenheten subventionerar måltidspriserna för övriga nämnder, och 
därigenom har ett underskott för perioden. 
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Tillväxtavdelningens överskott för perioden är 1,3 mnkr, ett överskott som uppkommit 
inom samtliga enheter, dock främst inom kulturenheten, bl.a. till följd av minskade 
kostnader för konsulter och övriga främmande tjänster.  

Kommunikationsavdelningen håller sin budget för perioden. 

IT-avdelningen har ett överskott på 0,4 mnkr för perioden, vilket beror på att 
konsult/systemkostnaderna varit längre än budgeterat för perioden. 

 

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Personalkostnad (mnkr)  
Utfall jan-aug 
2018 

Utfall jan-
aug 2019 

Budget jan-
aug 2019 

Differens 
utfall/budget 

Förvaltningsledning -1,0 -1,2 -1,0 0,2 

HR-avdelning -10,9 -10,8 -12,0 -1,2 

Ekonomiavdelning -10,8 -10,2 -11,7 -1,5 

Kommunledningskontor -27,5 -28,2 -30,0 -1,8 

Tillväxtavdelning -15,5 -15,6 -14,3 1,3 

Kommunikationsavdelning -2,8 -3,2 -3,2 0,0 

IT-avdelning -5,6 -5,8 -5,7 0,1 

Totalt -74,1 -75,0 -77,9 -2,9 

 

Kommunstyrelseförvaltningens avvikelser gällande personalkostnader beror på 
vakanta tjänster som ej varit besatta under hela eller delar av året, främst inom 
ekonomiavdelningen och kommunledningskontoret. 

Tillväxtavdelningens ökade personalkostnad avser främst personal som finansierats 
inom ramen för projekt, och vars lönekostnad därmed bekostas av projektens 
medfinansiärer. Avdelningens lönekostnad exklusive projekten har en avvikelse på -
0,1 tkr från budget. 

Kommunikationsavdelningens ökade lönekostnad beror på att en tjänst flyttats från 
arbetslivsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen under året. 
Kommunstyrelseförvaltningen har internfakturerat arbetslivsförvaltningen 
motsvarande lönekostnaden för denna tjänst, vilket gör att 
kommunikationsavdelningen uppbär intäkt motsvarande fördyringen. 

 

4.2 Prognos 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott för verksamhetsåret 2018 på +14,0 
mnkr, vilket är 4,0 mnkr högre än prognosen som lades i april. Intäkterna har 
prognostiserats öka med 4,2 mnkr mot för årets budget, medan kostnader har 
prognostiserats öka med 0,2 mnkr. 

ResultatRäkning med prognos 
(mnkr) 

Årsbudget 
2019 

Årsprognos 
2019, apr 

Årsprognos 
2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Intäkter 285,2 288,9 289,4 4,2 

- varav tilldelade skattemedel 158,9 158,9 158,9 0,0 

- varav intäkter 126,3 130,0 130,5 4,2 
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Kostnader -275,2 -278,9 -275,4 -0,2 

- varav personalkostnader -123,0 -122,6 -120,1 2,9 

- varav köp av huvudverksamhet -30,8 -30,8 -30,7 0,1 

- varav lokalhyra -30,2 -30,2 -30,6 -0,4 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-2,4 -2,5 -2,4 0,0 

- varav avskrivningar -3,3 -3,3 -3,5 -0,2 

- varav övriga kostnader -85,5 -89,5 -88,1 -2,6 

Resultat 10,0 10,0 14,0 4,0 

 

 

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Den politiska ledningen prognostiserar ett nollresultat för året. 

Kommunledningens prognos för helåret är ett överskott på 0,1 mnkr, där ökade 
personalkostnader i samband med personalomsättning prognostiseras vägas upp av 
minskade övriga kostnader. 

HR-avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr för året, främst p.g.a. tjänster 
som under året varit vakanta.  

Ekonomiavdelningen inklusive Soludden prognostiserar ett överskott på 13,8 mnkr, 
varav 10,0 mnkr är nämndens budgeterade resultatöverskott för året.  

Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,3 mnkr, dock har 
samtliga enheter förutom kostenheten prognostiserat överskott eller nollprognos. 
Kostenheten prognostiserar ett underskott på 2,9 mnkr för livsmedelsinköp. 

Tillväxtavdelningen, kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen prognostiserar 
hålla sin budget för helåret.  

RR/verksamhetsform med prognos 
(mnkr) 

Årsprognos 
2019, aug 

-varav 
skattemedel 

-varav intäkter 
-varav 

kostnader 

Politisk ledning 0,0 16,4 0,4 -16,8 

Förvaltningsledning 0,1 7,7 0,0 -7,6 

HR-avdelning 0,4 23,7 -0,4 -22,9 

Ekonomiavdelning 13,8 12,4 75,2 -73,8 

Kommunledningskontor -0,3 24,3 43,2 -67,8 

Tillväxtavdelning 0,0 52,8 5,4 -58,2 

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

IT-avdelning 0,0 14,4 6,7 -21,1 

Resultat 14,0 158,9 130,5 -275,4 

 

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar ett överskott inom kostnadsslag personal 
på 2,9 mnkr för helåret 2019, främst inom HR-avdelningen och 
kommunledningskontoret. Överskottet är i huvudsak hänförligt till vakanser under hela 
eller delar av året på budgeterade tjänster. Underskottet hos förvaltningsledning är 
hänförligt till tillkommande kostnader (främst semesterlön) i samband med 
personalomsättning. Underskottet hos Tillväxtavdelningen avser kulturenheten och 
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härleds till ökade semesterlönekostnader inom främst teaterverksamheten. 

Personalkostnad prognos (mnkr)  
Årsbudget 

2019 
Årsporgnos 

2019, apr 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos, 

aug 

Förvaltningsledning -1,5 -1,5 -1,8 -0,3 

HR-avdelning -17,9 -17,6 -16,7 1,2 

Ekonomiavdelning -17,5 -17,5 -17,5 0,0 

Kommunledningskontor -45,2 -44,9 -43,1 2,1 

Tillväxtavdelning -21,4 -21,6 -21,6 -0,2 

Kommunikationsavdelning -4,7 -4,7 -4,7 0,0 

IT-avdelning -8,5 -8,5 -8,5 0,0 

Totalt -116,7 -116,3 -113,9 2,8 

 

4.3 Investeringar 

Av kommunstyrelsens investeringsbudget 2019 på 9,0 mnkr har per den sista augusti 
förbrukats 6,6 mnkr. 5,1 mnkr av dessa avser inköp via internbanken, dvs. datorer och 
datortillbehör som leasas interna av övriga förvaltningar. 

1,2 mnkr avser investeringsmedel KSF och avser ombyggnationer av Härnösands 
central. 

0,3 mnkr avser kulturinvesteringar och är hänförliga till investeringar gjorde i teatern. 

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar nyttja samtliga sig tilldelade 
investeringsmedel 2019. 

Investeringar (mnkr) 
Investering jan-

aug 2019 
Årsbudget 2019 

Årsprognos 2019, 
aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Investeringsmedel KSF -1,2 2,0 2,0 0,0 

Exploateringsmedel 0,0 3,0 3,0 0,0 

Kulturinvesteringar -0,3 1,0 1,0   

Internbank -5,1 3,0 3,0 0,0 

Totalt -6,6 9,0 9,0 0,0 
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5 Framtiden 

IT och digitalisering: eSamverkan är en given prioritering i kommunens 
digitaliseringsarbete. Stödet från Kommunförbundet kommer att stärka samarbetet 
under 2019 och framåt. eSamverkan har varit, och beräknas fortsätta vara, gynnsam 
för utveckling och samverkan på regional och nationell nivå. 

Digitaliseringen är en viktig framgångsfaktor för att klara det kommande behovet av 
kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling, och är ett fokusområde nu och 
framåt för all offentlig verksamhet. Fokuseringen på digitalisering för 
verksamhetsutveckling kommer att vara en viktig nyckel för att locka en ny generation 
medarbetare. 

Utvecklingen pekar mot en ökad nyttjandegrad av molntjänster, automatiserade 
flöden (RPA) och artificiell intelligens (AI). Därmed aktualiseras också frågor inom IT-
säkerhet och informationssäkerhet för hela organisationen. 

 

Tillväxt, näringsliv och forskning: E.ON  har beslutat att bygga två vindkraftsparker 
med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. Det blir en av Europas största landbaserade 
vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen någonsin i Härnösands 
kommun. Projektet kommer skapa många arbetstillfällen, framför allt under byggtiden, 
och när vindkraftsparken är klar beräknas driften sysselsätta cirka 15 personer. Totalt 
investeras över 5 miljarder kronor. 

En förstudie kring framtidens livsmedelsindustri har pågått under ht 2018. Den har sin 
utgångspunkt ur regeringens beslut med att stärka genomförandet i den nationella 
livsmedelsstrategin. Målet är att inom 5 år etablera ett centrum för FoU/innovation 
inom foodtech-industrin samt att skapa ett eller flera produktionsområden för 
kretsloppsbaserad (integrerad biologisk) matproduktion. 

 

Översyn av kostenheten: Den framtida driften och organisationen av kommunens 
produktionskök kommer att genomlysas i syfte att säkerställa effektivitet och 
ändamålsenlighet. 

 

Kommundirektörens särskilda strategiska uppdrag:  

- Stärk medarbetarskapet i Härnösands kommun 

- Utveckla Härnösand - i samverkan med andra aktörer 

- Rusta Härnösand för framtiden - med utgångspunkt i medborgarnas behov 

Kommunens ledningsgrupp (KLG) kommer under hösten att tillsammans med bland 
annat medarbetare, kommunala bolag, företag och ideella organisationer 
vidareutveckla det redan pågående arbetet inom ovanstående områden. I arbetet 
kommer målbilden ”Stolta Härnösandsbor och stolta medarbetare” att vara 
vägledande.  
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månader. Jämfört med budget för samma period är det en positiv avvikelse 

med 6,0 mnkr, men jämfört med föregående års utfall är resultatet 2,3 mnkr 

lägre.  

Tillsammans redovisar nämnderna vid delåret ett överskott jämfört med 

budget med 7,5 mnkr. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 8,1 mnkr 

jämfört med budget. Arbetslivsnämnden samt Skolnämnden har ett positivt 

resultat jämfört med budget ca 2,0 mnkr vardera. Socialnämnden -1,5 mnkr 

och Samhällsnämnden -3,4 mnkr. 

Kommunens prognos för helåret är ett nollresultat, dvs. en negativ avvikelse 

mot budget med 23 mnkr. Den fastslagna budgeten för 2019 är lagd utifrån 

att kommunen tidigare redovisade pensioner med fullfonderingsmodellen. 

Den negativa resultateffekten av att kommunen anpassat redovisningen till 

gällande lagstiftning och nu använder blandmodellen är ca 50 mnkr på helår. 

Prognosen innefattar att kommunen begär gottgörelse från Mellersta 

Norrlands Pensionsstiftelse avseende 2018. 

Nämnderna har sammanlagt prognosticerat ett underskott mot budget med 

5,7 mnkr vid årets slut. Samhällsnämnden beräknas landa på 2,1 mnkr i 

överskott vilket är 2,9 mnkr sämre än det budgeterade överskottet på 5,0 

mnkr. Socialnämnden tros hamna på ett underskott med 7,4 mnkr jämfört 

med det budgeterade nollresultatet. 



 
Härnösands kommun 
 
Ekonomiavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-10-02 
Dnr 

KS/2019-000405 
 

 

För att kommunen ska nå de finansiella målen och därmed god ekonomisk 

hushållning behöver alla nämnder klara budget och kommunens resultat 
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kommer att uppnås. Målet att samtliga nämnder och styrelser ska klara sin 

budget kommer därmed inte att uppnås. Bedömningen är att 3 nämnder av 5 

kommer att klara sin budget. 

En prognostiserad bedömning av kommunens övergripande mål avlämnas i 
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Fyra av styrtalen visar på en positiv utveckling gentemot målnivån medan 

övriga är oförändrade sedan föregående mätning. Övriga är oförändrade 

eller har minskat marginellt. 

Sammanfattningsvis lyckas kommunen inte uppnå ett balanserat samband 

mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt utifrån invånarnas behov 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Omvärldsanalys 

1.1.1 Samhällsekonomi 
Utdrag ut SKLs ekonomirapport samt Handelsbankens makroanalys: 

Nationellt/kommunalt perspektiv 

Den svenska konjunkturen försvagas i år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 procent per år 

2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av ökad sysselsättning ser därför 

ut att upphöra. SKL räknar med att vändpunkten kommer i år (2019). Men 

konjunkturavmattningen går långsamt och påverkar arbetsmarknaden med fördröjning. 

Huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020 i SKLs prognoser är 

en dämpning av investeringarna, som tyngs av sjunkande bostadsbyggande. Nedväxlingen 

av den svenska BNP-tillväxten beror dock även på en avmattning på den svenska 

exportmarknaden. 

SKL ser fler osäkerhetsfaktorer, både på hemmaplan och i omvärlden. De starka svenska 

offentliga finanserna är därför betryggande. Men produktiviteten tycks ha stagnerat och 

frågan är vad som händer med sysselsättningen vid en lågkonjunktur: kanske underskattas 

risken för att de senaste årens jobblyft följs av en större nedgång, vilket skulle dämpa den 

offentliga sektorns inkomster, inte minst för kommuner och regioner. 

Omvärldsanalys 

Handelsbankens globala konjunkturprognos från 21 augusti 2019 förutspår även de en 

ekonomisk avmattning som fördjupas och breddas. Tillväxten är så långsam att man kan 

tala om en regelrätt försvagning av konjunkturen, och de lägsta arbetslöshetsnoteringarna 

bedöms ligga bakom oss. Konjunkturens vikande trend, samt ökad andel barn och äldre i 

kommunerna sätter ökad press på kommuner. Handelsbankens bedömning gör gällande att 

kommunerna är beroende av tillskjutna statliga medel för att upprätthålla välfärden. Skulle 

sådana utebli bedömer man skattehöjningar som nödvändiga. Enligt finansdepartementets 

beräkningar uppgår finansieringsgapet för Sveriges kommuner, dvs. skillnaden mellan den 

utgiftsnivå man kan ha med dagens skattesats och den utgiftsnivå som krävs för att 

upprätthålla dagens nivå i välfärden, till ca 110 miljarder kronor år 2026. Detta skulle 

motsvara en skattehöjning på 4-5 kronor fram till 2026, alternativt omfattande 

effektiviseringar om statligt tillskjutna medel uteblir. 

Kostnadsutjämningssystemet 

Kostnadsutjämningen är en del av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. 

Kostnadsutjämningen är mellankommunal, dvs. de bidrag som en del kommuner och 

landsting får i systemet är lika stora som de avgifter övriga kommuner och landsting 

betalar. Ser man till utjämningssystemet i sin helhet står staten för den allra största delen av 
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finansieringen, vilket 2019 var ca 119 miljarder kronor. Syftet med det 

kommunalekonomiska utjämningssystemet är att skapa likvärdiga förutsättningar för 

kommuner och landsting att ge sina invånare service av hög kvalitet. Det trots de stora 

skillnader i strukturella och opåverkbara faktorer som finns, exempelvis vad gäller 

skattekraft, befolkningsstruktur och geografiska förutsättningar. 

Regeringen publicerade 29 augusti 2019 ett pressmeddelande om att de går vidare med 

förslaget om ett uppdaterat kostnadsutjämningssystem genom att överlämna förslag om 

ändringar till Lagrådet. Förslaget innebär bl.a. att utjämningen förstärks utifrån faktorer 

som gleshet och socioekonomi. Sammantaget ska omfördelningen öka och utjämningen 

förstärkas. Förslaget föreslås träda i kraft från 1 januari 2020, och förväntas för Härnösands 

del innebära ett tillskott i kostnadsutjämningssystemet. 

1.1.2 Näringsliv 
Härnösands tillväxtstrategi mot år 2030 är ett av kommunens långsiktiga övergripande 

dokument och ligger till grund för det fortsatta tillväxtarbetet. 

Aktiviteter som är kopplade till tillväxtstrategins genomförande sker genom insatser utifrån 

mål och visionsdokument, strategier, program, samverkansavtal verksamhetsplaner. 

Näringslivsarbetet 

Näringslivsarbetet utgör en viktig del för att förverkliga tillväxtstrategins målbild. Arbetet 

fokuserar på att arbeta brett med näringslivets förutsättningar. Näringslivsenheten erbjuder 

företagslots med service till blivande och etablerade företag till olika kontakter, lokaler, 

tomtmark, tillstånd, mötesplatser osv. 

Näringslivsenheten utvecklar kontinuerligt samarbetet med företagsorganisationerna i 

Härnösand. Främst genom samarbete med HNEF (Härnösands företagares ekonomiska 

förening), HÄR företagarförening, Nyföretagarcentrum, Leader Höga kusten, 

Landsbygdsrådet och Höga kusten turism. 

Prioriterande arbete under 2019 

 Etablering av Nyföretagarcentrum 

 Enkla vägen 

 Landsbygd 2.0 

 Besöksnäring 

 Mark och exploatering 

 Evenemang 

 HÄR - Handel och möten 

 

 

 

Nyföretagarcentrum 
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Under våren 2019 har Nyföretagarcentrum startat kontor i Härnösand. De har olika typer av 

möten och evenemang: 

– Information eller utbildning i grupp, för de som funderar, men inte är klar över 

förutsättningarna. Som regel sker sådana möten en gång per månad 

– Introduktionsmöten, enskild rådgivning för de som har en färdig affärsidé och jobbar med 

affärsplanen. 

– Specialevenemang, mässor, utbildning och liknande. 

Nystartade företag 

Under första halvåret har 59 nya företag startats i Härnösand. Samma period under 2018 

var siffran 49 stycken. Det är en ökning på över 20 procent. 

Från januari till juni har antalet konkurser minskat med 57 procent jämfört med samma 

period förra året. 

Enkla vägen för företag 

När det gäller service till företag utvecklas processerna för hur företagsärenden hanteras 

internt i kommunen. ”Enkla vägen för företag” både som företagslots i alla företagsärenden 

och servicegarantier som utvecklats har marknadsföras mer under 2019 bland annat med en 

film på kommunens hemsida. 

Landsbygd 2.0 

Landsbygd 2.0 är ett Leaderprojekt med målet att skapa bättre möjligheter att bo, leva, 

arbeta och driva företag på landsbygden. 

Under våren har projektet landsbygd 2.0 fått stor publicitet genom användandet av en ny 

metod som ska skapar förutsättningar för fler strandnära boenden på landsbygden. Alla 

som äger fastigheter i utpekade strandnära lägen på landsbygden har fått en enkät med 

frågan om de kan tänka sig att sälja, stycka av eller på annat sätt bidra med mark. Cirka 200 

svarade att de är intresserade eller vill veta mer. 

Besöksnäring 

Besöksnäringen är utpekad som den nya basnäringen vilket regeringen förtydligar genom 

att arbeta fram en nationell strategi för besöksnäringen som sträcker sig mellan 2020-2030. 

Besöksnäringen är sedan länge en prioriterad tillväxtfaktor för Härnösands kommun. 

Höga Kusten är ett av Sveriges mest kända platsvarumärken. Härnösand lockar allt fler 

besökare och antalet gästnätter på hotell och vandrarhem ökar stadigt från 56 900 år 2012 

till 70 740 år 2016. Härnösand bidrar till utvecklingen på många sätt. Samarbetet med Birka 

Cruises som arrangerar kryssningar till Härnösand och Höga Kusten fortsätter och Birka har 

anlöpt hamnen i Härnösand 5 ggr. Med över 7000 besökare. 

Härnösands kommun ska genom översiktsplaneringen och samarbetet med Höga kusten 

destination AB arbeta strategiskt för att utveckla besöksnäringen. 
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Mark och exploatering 

Exploatering av mark för bostäder och industri fortsätter i Härnösand. Kommunen 

samarbetar nära med näringslivet och andra aktörer för att göra Härnösand till en bättre 

kommun att leva, bo och verka i. Aktuell just nu är att omvandla del av Kattastrand och 

Seminariet till attraktiva bostadsområden. HSB bygger just nu ett flerbostadshus med 21 

lägenheter på Kanaludden. Under våren 2019 stod Westerlinds flerbostadshus med 28 

lägenheter klart för inflyttning på Bryggaren Strand. Under året har två tomter på Lövudden 

sålts, och det första huset är under byggnation. 

Exploatering av mark för industri fortsätter också. Kretsloppsodlingen av tomater har t.ex. 

dubblerat växthusytan och nu fortsätter arbetet med att planlägga ytterligare industrimark 

på västra Saltvik. 

Evenemang 

Program kring evenemang och möten har upprättats. Framgångsrikt arrangerade 

evenemang och möten stärker varumärket, ger turistekonomiska effekter till näringsliv, 

bygger attraktivitet och skapar förutsättningar till ett rikt utbud av minnesvärda upplevelser 

för både invånare och besökare. Kommunen har under 2019 stöttat olika evenemang, som 

till exempel Nostalgidagarna och Stadsfesten. Syftet med att stötta olika aktiviteter är att 

de ska leda till ökat antal gästnätter och andra positiva effekter för Härnösand och Höga 

Kusten. Härnösand ska uppfattas som en framgångsrik evenemangskommun för invånare, 

besökare och arrangörer. 

Handel 

Ett samarbetsavtal med företagarföreningen HÄR beslutades under 2018. Trenden är att 

centrumkärnor kompletteras med t.ex. bostäder, upplevelser och restauranger. 

Företagarföreningen HÄR ska i samarbete med kommunen äga och arrangera ett antal 

aktiviteter som stärker utvecklingen av stadskärnan samt vara initiativtagare till insatser 

som stärker intentionerna i samverkansavtalet. 

Viktiga händelser 2019 

 Vindkraftspark Viksjö 

 Framtidens livsmedel 

 Myndighetsetableringar 

 Ny Översiktsplan 

 Campus Härnösand 

 

Vindkraftspark i Viksjö 

Arbetet med vindkraftparken i Viksjö har startat. 
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E.ON har beslutat att bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. Det 

blir en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar och den i särklass största 

investeringen någonsin i Härnösands kommun. 

Projektet kommer skapa många arbetstillfällen, framför allt under byggtiden, och när 

vindkraftsparken är klar beräknas driften sysselsätta cirka 15 personer. Totalt investeras 

över fem miljarder kronor. 

Framtidens livsmedelsindustri. 

En förstudie kring framtidens livsmedelsindustri har pågått under ht 2018. Den har sin 

utgångspunkt i regeringens beslut att stärka genomförandet i den nationella 

livsmedelsstrategin. Målet är att inom 5 år etablera ett centrum för FoU/innovation inom 

foodtech samt skapa ett eller flera produktionsområden för kretsloppsbaserad (integrerad 

biologisk) matproduktion. 

Myndighetsetableringar 

Under våren blev det klart att Härnösands ska få 80 nya statliga arbetstillfällen. Delar av 

verksamheter från fem olika myndigheter flyttas till en gemensam kontorsgemenskap i 

Härnösand. Det är förslaget i den utredning som regeringen beställt. Det är verksamhet från 

Skolverket, Socialstyrelsen, Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet som flyttas. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ska fungera som värdmyndighet. 

Arbete pågår även med att tillsammans med Sollefteå ge bästa förutsättningar till 

försvarsmaktens verksamhet att växa i länet. 

Ny översiktsplan ”Mitt Härnösand 2040” 

Under 2019 börjar vi arbetet med en ny översiktsplan för Härnösands kommun. Processen 

för att ta fram en översiktsplan är lång och innehåller flera tillfällen där invånare deltar. 

Projektet planeras att pågå 2019 - 2022. Under utredningsskedet har kommunen genomfört 

flera dialoger med andra myndigheter, föreningar och invånare för att få bättre kunskap om 

hur vi ska planera för framtidens Härnösand. 

Campus Härnösand 

Under våren har en campusutvecklare rekryterats. Verksamheten bygger på interna och 

externa samverkansprocesser för att möjliggöra efterfrågade, strategiska utbildningar i 

Härnösand. 

Syftet med verksamheten inom Campus Härnösand är att stärka näringslivets 

kompetensförsörjning i Härnösand och regionen. Campus ska vara utåtriktad och ha hög 

kvalitet på verksamhet och efterfrågestyrd utbildning. 

 

1.1.3 Arbetsmarknad 
Sverige och vår omvärld 
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Efter flera år av stark tillväxt och högkonjunktur bedöms nu den globala konjunkturen ha 

passerat sin topp och en konjunkturavmattning står för dörren. Faktorer som tydligt kan 

komma att påverka den globala ekonomin finns i form av risk för tilltagande handelskrig 

mellan USA och Kina, formerna för Storbritanniens utträde ur EU samt nya handelsmönster 

som följd av ökade miljökrav och miljöskatter. Dessa faktorer kan, beroende på hur de 

utvecklas, komma att påverka Sveriges export negativt, vilket i sin tur kan få negativ effekt 

på landets ekonomiska utveckling och på arbetsmarknadsläget i stort. 

Det mesta tyder på att även svensk ekonomi passerat sin topp och nu befinner sig i en 

avmattningsfas, dock väntas den svenska högkonjunkturen enligt Konjunkturinstitutet 

bestå även under 2020. Förväntansläget på framtiden inom den svenska 

tillverkningsindustrin har dock dämpats vilket bidrar till att investeringstempot bromsar in, 

men den fortsatt relativt starka tillväxten i vår omvärld har positiv inverkan på 

exportberoende länder såsom Sverige. (Konjunkturinstitutets prognos, publicerad juni 

2019) 

Svensk arbetsmarknad är fortsatt stark och näringslivet har under en längre period upplevt 

hög efterfrågan på varor och tjänster. Arbetsförmedlingens senaste prognos gällande 

arbetsmarknadsutsikterna (publicerad juni 2019) visar dock på ett svagare stämningsläge 

hos företagen i jämförelse med föregående år. Trots detta planerar företagen för fler 

anställda under det närmaste året, dock är skillnaderna i synen på framtida 

rekryteringsbehov inom olika branscher stora. Den totala sysselsättningen i landet väntas 

öka även kommande år. 

Västernorrland 

Länets arbetsmarknad är fortsatt relativt stark men har en fortsatt en hög arbetslöshet i 

jämförelse med rikssnittet. I augusti 2019 uppgick länets arbetslöshetsnivå till 8,1 procent, i 

landet är motsvarande siffra 7,0 procent. Skillnaderna mellan länets kommuner gällande 

arbetslöshetsnivåer är dock mycket stora, i Härnösand återfinns den högsta arbetslösheten 

i länet (11,4%), och i Ånge den lägsta (6,2%). (Arbetsförmedlingens offentliga statistik, sept 

2019) 

Arbetsförmedlingens prognos (juni 2019) visar att nästan varannan (49%) av arbetsgivarna 

inom näringslivet i länet bedömer att de kommer att möta en ökad efterfrågan på 

företagets varor/tjänster kommande 12-månadersperiod, medan drygt nio procent 

förväntar sig att möta en minskad efterfrågan. Fyra av tio arbetsgivare uppger att de 

kommer att utöka antalet anställda den närmaste tiden. Samtidigt uppger nästan varannan 

offentlig arbetsgivare och var fjärde privat arbetsgivare i länet svårigheter med att hitta 

arbetskraft med rätt kompetens att rekrytera. 

Generationsskiftet pågår med hög omfattning i länet och fram till år 2025 väntas 2700 

personer årligen nå en ålder på 65 år. Länets befolkning har under perioden 2010-2018 ökat 

med ca. 4 000 personer, samtidigt har befolkningen i yrkesaktiv ålder (16-64 år) minskat 

med 5 200 personer. Detta leder till att det är färre personer som kan producera de varor 

och tjänster som är efterfrågade, och företagens rekryteringsproblem kan väntas kvarstå. 



 

Härnösands kommun  Delårsrapport   Godkänd  9 [51] 

Sysselsättningen i länet bedöms fortsätta öka under innevarande och kommande år med 

totalt ca. 800 personer. En förutsättning för att denna ökning ska kunna ske är att 

arbetsgivarna kan rekrytera den kompetens som eftersöks. Då det råder stor konkurrens 

om arbetskraften, samtidigt som många arbetslösa saknar den utbildningsnivå som 

efterfrågas för de lediga jobben, är det ett troligt scenario att antalet arbetstagare som 

fortsätter att förvärvsarbeta efter 65 års ålder kommer att fortsätta öka i stället för att dessa 

arbetstillfällen går till de som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden. 

Härnösand 

De utmaningar som länet står inför gällande demografi och svårigheter för arbetsgivare att 

finna rätt kompetens gäller även för Härnösand. Arbetsmarknaden i kommunen består till 

stor del av offentliga tjänster och mer än vartannat arbetstillfälle återfinns inom detta 

område. De arbetstillfällen som inte kräver minst gymnasiekompetens är litet till antalet. 

Mot bakgrund av branschstrukturen i kommunen krävs ofta minst gymnasieutbildning för 

att nå en anställning. I Härnösand har ca. 4 av 10 arbetslösa en förgymnasial utbildning som 

sin högsta utbildningsmerit, och av dessa har ca. 6 av 10 kortare utbildning än nioårig 

grundskola. Personer som har en utbildningsnivå som motsvarar minst en avslutad 

gymnasieutbildning har en betydligt lägre relativ arbetslöshet än personer med enbart 

förgymnasial utbildning. 

Kommunens stora mottagande av utrikes födda under flyktingvågen syns fortfarande 

tydligt i statistiken. Andelen arbetslösa totalt i kommunen ligger på en hög nivå, (11,4%). 

Arbetslöshetssiffrorna för den totala gruppen arbetslösa samt för den totala gruppen 

ungdomar i augusti 2019 når i stort sett samma nivåer som augusti 2018, dock har 

arbetslöshetsnivåerna i gruppen utrikesfödda samt utrikesfödda ungdomar minskat med 3 

respektive 1,7 procentenheter under perioden och når i augusti 39,6% rep 41,4%. 

Kommunen har fått flera positiva besked som väntas ge effekter på den lokala 

arbetsmarknaden, detta gäller exempelvis förslaget om att etablera 80 statliga jobb i 

kommunen och arbetet med etableringen av vindkraftsparken i Viksjö. Den lokala 

arbetsmarknaden gynnas också av den ökande turismen inom Sveriges gränser samt av att 

besöksnäringen i området växer med ökande antal gästnätter som följd. Förslaget att 

stänga den lokala Arbetsförmedlingen väcker viss oro kring företagens möjligheter till 

kompetensförsörjning som är en viktig parameter för utvecklingen av näringslivet och 

arbetsmarknadsläget. 

 

Utmaningar 

Företagen i Härnösand ser positivt på framtiden, dock finns tydliga signaler om svårigheter 

att finna rätt kompetens för att växa och vara konkurrenskraftiga. Västernorrland och 

Härnösand har en högre andel lågutbildade arbetslösa i jämförelse med riket, och för att 

kunna motverka brist på kompetens lokalt behövs fortsatt fokusering på utbildning i olika 

former. Ungdomar behöver i högre grad slutföra gymnasiet och vuxna vägledas till 

vidareutbildning. Det är dock viktigt att inte enbart satsa på utbildningslösningar för att 
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mildra kompetensbrist och minska utanförskap. För den grupp människor som inte har 

reella möjligheter att tillgodogöra sig en utbildning behövs istället arbetstillfällen som inte 

ställer krav på tidigare erfarenhet eller formell utbildning, sådana arbetstillfällen är idag få 

till antalet i Härnösand. 

Även behovet av utökad myndighetssamverkan framträder tydligt utifrån de utmaningar 

som arbetsmarknadsläget medför, där syftet med samverkan är att korta tiden till 

kompetensförsörjning för företagen och tiden till arbete eller utbildning för arbetssökande. 

Att höja utbildningsnivån och finna nya vägar till kompetensförsörjning för företagen och 

offentlig verksamhet kräver nya tankesätt och samverkansformer. 

Parallellt med låg utbildningsnivå i gruppen arbetslösa har länet och kommunen en hög 

andel utrikesfödda som ännu inte nått förankring på svensk arbetsmarknad. Att tillvarata 

förmågor, kunskap, och erfarenhet som finns i denna grupp skulle kunna avhjälpa delar av 

de negativa konsekvenserna som företagens kompetensbrist riskerar att orsaka. För att 

lyckas med detta krävs samverkan mellan olika aktörer såväl när det gäller utbildning och 

språkträning, som möjligheter att nå arbetslivserfarenhet. 

Under 2019 har arbetet med ”Jobbspår” som en skräddarsydd väg från arbetslöshet till 

arbete fortskridit, och kombinationen av riktade insatser till arbetssökande i form av såväl 

utbildning som praktik hos arbetsgivare med rekryteringsbehov gett goda resultat, både för 

företag och för arbetssökande. Arbetet med att fortsätta utveckla lokala jobbspår bedöms 

fortsatt viktigt för kompetensförsörjningen, tillsammans med arbetet att skapa fler 

arbetstillfällen som inte kräver gymnasiekompetens. 

För att Härnösands kommun ska kunna fortsätta att möta framtida kompetensbehov, både 

i den kommunala organisationen och i kommunen som helhet, är det betydelsefullt att 

fortsätta utveckla olika arbetsformer, såsom samverkan och processorienterade arbetssätt. 

1.1.4 Befolkning 
I Västernorrlands län uppgår invånarantalet efter andra kvartalet till 245 720, en ökning med 

267 personer sedan årsskiftet. Ökningen härleds till inflyttning och endast Sundsvall 

uppvisar ett positivt födelsenetto (+55). Befolkningen i Sundsvall, Örnsköldsvik och 

Härnösand växer medan övriga kommuner minskar. 

Härnösand ökade sin befolkning med 89 personer under första halvåret och har nu 25 209 

invånare. Födelsenettot i kommunen är ett underskott (-5) och flyttningsnettot ett 

överskott (+79). En positiv justeringspost tillkommer med 16 personer. Justeringsposten 

består av händelser som inträffat under 2018 men som rapporterats 2019. 

Inflyttningen från andra kommuner till Härnösand är högre(+602) än utflyttningen till övriga 

kommuner (-523). 

2014 2015 2016 2017 2018 2019, halvår 

24 755 25 066 25 269 25 190 25 120  25 209 
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1.2 Kommunens styrning och mål 

1.2.1 Hur kommunen styrs 
En av kommunfullmäktiges främsta uppgifter är att utverka mål och riktlinjer för 

verksamheterna samt att följa de övriga föreskrifter som gäller för dem. De långsiktiga 

målen utgör själva ramen för styrningen. De spänner över alla grundläggande områden och 

stakar ut den gemensamma färdriktningen. 

För att veta i vilken mån kommunen lyckas med sina ambitioner krävs fokus på uppföljning 

och resultat. Därför har kommunfullmäktige utverkat kortsiktiga, avgränsade och konkreta 

resultatuppdrag med tillhörande styrtal som anger vad nämnder och bolagsstyrelser ska 

prioritera under året och vad uppföljningen ska fokusera på. Nämnderna kan utöver detta 

formulera egna mål för sitt arbete, med utgångspunkt från kommunens vision och 

övergripande mål. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela kommunens samlade 

verksamheter, såväl nämnder som kommunala bolag. För att uppföljning ska kunna ske på 

likartat sätt följer kommunstyrelsen upp alla mål i delårsrapporter och årsredovisning. 

Nämndernas och styrelsernas måluppfyllelse sammanställs till ett kommungemensamt 

resultat. 

1.2.2 Målprogram 
Härnösands målprogram gäller för perioden 2016-2019. Programmet innehåller en vision 

och åtta kommunövergripande mål fördelade på två perspektiv (se bild). Det första 

perspektivet – Härnösandsperspektivet – speglar den önskvärda utvecklingen i kommunen 

generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att 

kommunorganisationen bidrar till detta. Det andra perspektivet – 

organisationsperspektivet – innehåller mål för den verksamhet som kommunen själv 

bedriver, de tjänster som levereras samt personal och ekonomi. De övergripande målen 1-4 

är placerade under Härnösandsperspektivet och mål 5-8 under Organisationsperspektivet. 

Vision 2019: Härnösand - bygger en hållbar framtid 

Härnösand är en levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. En kommun 

i positiv utveckling som tar ledarskap för framtiden. En plats med centralortens attraktion, 

landsbygdens rikedom och med uppkoppling mot omvärlden. Härnösand erbjuder hög 

livskvalitet för alla invånare och gäster. Vårt gemensamma mål är ett solidariskt samhälle 

med ekologisk omställning som grund. Här bygger vi en hållbar framtid! 

Kommunens övergripande perspektiv och mål 2016-2019 
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1.2.3 Vad följs upp i delårsbokslutet? 
Utfallet av sex styrtal redovisas i följande sammanställning, övriga redovisas i samband med 

årsredovisningen. En prognostiserad bedömning av kommunens övergripande mål 

presenteras. Den baseras på förväntad effekt av aktiviteter genomförda under årets första 

åtta månader samt på utvecklingen av styrtalen över tid. 

Färgförklaring 

 

 

Titel Bedömning 

Mål 1- Attraktivt boende i unik livsmiljö  
Mål 2 - Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad  
Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete  
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa  
Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet  
Mål 6 - God service med gott bemötande  
Mål 7 - Framtidens arbetsgivare  
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi  
 

 

 

 

Resultatuppdrag grupperade per övergripande mål     

     

Mål 1: Attraktivt boende i unik livsmiljö Målnivå 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

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

90,0% *) 82,0% 84,0% 

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

     

Mål 2: Växande näringsliv med mångsidig 
arbetsmarknad 

Måltal 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Resultatet i Svenskt Näringslivs mätning av 
företagsklimatet ska öka 

Index 
3,55 

Index 
3,08 

Index 
3,00 

Index 
3,01 

Andelen deltagare som efter 12 månaders 
arbetsförberedande insatser upplever en förbättrad 
anställningsbarhet ska öka 

50,0% 53,0% 41,0% 50,0% 

     

Mål 3: Ledande miljökommun med aktivt 
omställningsarbete 

Måltal 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

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

Index 53 *) Index 48 Index 51 

Antalet resor med kollektivtrafik ska öka 700 000 *) 722 086 603 063 

Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska öka 80,0% *) 70,0% 64,0% 

     

Mål 4: Kunskapsstaden där alla kan växa Måltal 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla 
delprov och som klarat alla delprov för ämnesprovet 
svenska och svenska som andra språk ska öka 

78,0% *) 67,0% 76,0% 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett 
gymnasieprogram ska öka 

84,5% *) 83,6% 77,3% 

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning 
inom fyra år i kommunen ska öka 

78,0% *) 82,4% 77,4% 

Andelen kursdeltagare som slutfört en kurs i 
kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå med godkänt betyg ska öka (delvis 
nytt resultatuppdrag fr.o.m dec 2018, därav inga 
historiska data) 

80,0% *)   

Andel deltagare som saknar grundskole- eller 
gymnasiebetyg och är inskrivna i 
arbetsmarknadsåtgärd, som börjar studera inom 
kommunal vuxenutbildning ska öka 

65,0% 53,0% 42,0% 60,0% 
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Mål 5: Jämställd och solidarisk välfärd av hög 
kvalitet 

Måltal 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska 
öka 

91,0% *) 90,0% 90,0% 

Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda 
boende ska öka 

89,0% *) 88,0% 89,0% 

     

Mål 6: God service med gott bemötande Måltal 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

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

52,0%*) *) 53,0% 50,0% 

Den genomsnittliga handläggningstiden för att få 
ekonomiskt bistånd ska minska 

19 dgr 24 dgr 30 dgr 39 dgr 

     

Mål 7: Framtidens arbetsgivare Måltal 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

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

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

Andelen tillsvidareanställda kvinnor med 
heltidsanställning ska öka 

90,0% 80,0% 81,0% 80,0% 

     

Mål 8: Välskött och stabil ekonomi Måltal 
2019 

Aug 
2019 

Resultat 
2018 

Resultat 
2017 

Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag 
och utjämning 

1,4% *) 2,9% 1,4% 

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

     

*) Uppföljning av måltal sker i december     

 

Mål 1 - Attraktivt boende i unik livsmiljö: Målet bedöms vara delvis uppnått vid årets slut. 

Inflyttningen till Härnösand ökar. Nya bostadsområden växer fram och byggnadstakten är 

fortsatt hög. Tillkomsten av fler attraktiva bostäder väntas påverka resultatet i 

medborgarundersökningen i positiv riktning. 

Kommunen röner framgångar i arbetet med att öka medborgarnas upplevelse av trygghet. 

Härnösand arbetar aktivt med social hållbarhet och nudging-aktiviteter (med ”nudging” 

menas att ge en lätt knuff i rätt riktning). Inom ramen för #WeDo pågår flera aktiviteter, 

insatser, utbildningar och initiativ för att skapa ett modernt samhälle som bygger på glädje, 

trygghet och respekt. Arbetet har bland annat medfört att årets stadsfest kunde 

genomföras utan en enda anmälan om ofredande. Resultatet av årets 

medborgarundersökning presenteras i december. 

Mål 2 - Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad: Målet bedöms vara delvis 

uppnått vid årets slut. 
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Fler företag startar. Under första halvåret tillkom 59 nya i Härnösand, en ökning med drygt 

20 % jämfört med samma period förra året. Regeringen har presenterat förslag från en 

utredning som visar att delar av verksamheter från fem olika myndigheter flyttas till en 

kontorsgemenskap i Härnösand. Detta innebär 80 nya statliga arbetstillfällen och att 

trenden av minskad statlig närvaro i Härnösand bryts. Kringeffekter väntas för det privata 

näringslivet. 

Under kommande år ska insatser genomföras för att förbättra tjänstemännens och 

politikernas attityder till företagande. Härnösand har de senaste åren fått försämrade 

resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet, så även i år. Kommunen tappar 9 

platser och intar 254:e plats. Av 84 tillfrågade företag anser 34% att företagsklimatet är 

gott. Ansträngningar behöver göras för att förbättra både politikers och tjänstemäns 

attityder till företagande. 

För att förbättra förutsättningarna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få 

sysselsättning, erbjuder kommunen arbetsförberedande program/insatser. Vid den 

självskattning som gjorts inför delåret uppger 53% av deltagarna att de värderar sin 

anställningsbarhet högre efter insatserna än innan. Bedömningen är att målnivån för 2019 

kommer att uppnås för detta resultatuppdrag. 

Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete: Målet bedöms vara delvis 

uppfyllt vid årets slut. 

Det kollektiva resandet med buss ökar sedan föregående års kraftiga prissänkningar. 

Tätortstrafiken har en resandeökning med ca 50% jämfört med samma period förra året och 

allt pekar på att måltalet om 800 000 resor under 2019 kommer att uppnås. Under året har 

ett 30-tal laddplatser för elbilar etablerats runt om i Härnösand, genom samverkan med 

Hemab, Härnösandshus och andra aktörer. 

Härnösands kommun är nu med i det nationella projektet Glokala Sverige med ambitionen 

att förena de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 med verkligheten på lokal nivå, i 

kommunens alla verksamheter. Med utbildning, erfarenhetsdelning, nätverkande och 

information kan Härnösand tillsammans med ett 80-tal andra kommuner dra nytta av 

varandra. 

Härnösand strävar efter att sätta framtidens livsmedelsindustri på kartan med 

kretsloppsodling i fokus. Flera forskningsprojekt pågår inom området, bland annat för att 

utvinna fiskfoder från livsmedelsavfall. 

Kommunen har arrangerat aktiviteter såsom "Plogga" och "Palla hos mig". Att plogga 

innebär att kombinera fysisk aktivitet med att göra miljön en tjänst, för att uppmärksamma 

nedskräpningen och vikten av en ren närmiljö. ”Palla hos mig” är en aktivitet som handlar 

om att skapa sammanhållning och gemenskap, och att dela på äpplen eller annat i 

trädgården som annars går till spillo. 

 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa: Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årets slut. 
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Inom förskola pågår ett arbete med att stärka barnens språk och läs- och skrivförmåga. För 

detta erhålls medel inom ramen för det statliga Läslyftet. Inom grundskola och gymnasium 

har fokus legat på att utveckla digitalisering, bland annat genom att utöka personalens IKT-

kompetens (informations- och kommunikationsteknik). Åtgärder har även vidtagits för att 

främja nyanländas lärande genom ett projekt som finansieras av Skolverket. 

Under första halvåret har närmare 800 betyg satts inom vuxenutbildningen. Av dessa är ca 

81 % godkända betyg. Resultatet är något bättre än samma period 2018. För att förbättra 

resultatet har vuxenutbildningen satsat på extra anpassningar och särskilt stöd, något som 

har gett ett positivt resultat. Andelen elever som behöver individuella lösningar förväntas 

fortsätta att öka. 

Antalet deltagare som påbörjat studier vid Komvux på grund-eller gymnasienivå är lägre än 

vid samma tidpunkt förra året. Orsakerna beror bland annat på att de ekonomiska 

incitamenten har minskat nämnvärt. Färre ungdomar har erbjudits studiekontrakt och 

möjligheterna till förhöjt studiebidrag via CSN har minskat, vilket ger kännbara 

konsekvenser för den som väljer att studera. Många med svensk bakgrund som anvisas till 

socialförvaltningen och från arbetsförmedlingen, har svår psykisk ohälsa, kognitiva 

funktionshinder och/eller tidigare missbruksproblematik som gör att de inte är redo att 

börja studera trots avsaknad av gymnasieutbildning/grundskola. 

Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd: Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt vid årets 

slut. 

Brukarnöjdheten inom hemtjänst och särskilt boende har legat på en hög nivå i Härnösand 

under flera år. Förklaringen återfinns i aktivt värdegrundsarbete och i att förutsättningar för 

brukares delaktighet i fråga om genomförandeplaner har skapats. Utfallet av årets 

brukarundersökning presenteras i december. Socialförvaltningen upplever relativt stora 

svängningar på enhetsnivå gällande brukares behov av hemtjänst vilket påverkar 

möjligheten att anpassa personaltätheten. En korttidsavdelning har omvandlats till 

särskilda boendeplatser för dementa. Färre korttidsplatser kräver utveckling av nya 

arbetssätt och rutiner. 

Mål 6 - God service med gott bemötande: Målet bedöms vara i hög grad uppfyllt vid årets 

slut. 

Kommunens servicenivå har de senaste åren fått goda betyg när det gäller att ge snabba 

svar på inkommande samtal. För att ytterligare underlätta för medborgarna att få stöd och 

hjälp har ett kundforum införts på hemsidan. Där finns möjligheten att söka bland svar på 

vanliga frågor som rör kommunens verksamheter eller att själv ställa en fråga. Antalet 

sidvisningar uppgick till 1 120 i augusti månad. Arbetet med att förbättra service och 

handläggning är ett fortsatt prioriterat område. Resultatet av servicemätningen presenteras 

i december. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för ekonomiskt bistånd vid nybesök har minskat de 

senaste åren; från 41 dagar 2016 till 24 dagar per augusti 2019. Förklaringen består i en 

framgångsrik medverkan i SKL:s nationella utvecklingsarbete inom området. 
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Mål 7 - Framtidens arbetsgivare: Målet bedöms vara delvis uppfyllt vid årets slut. 

Kompetensplattformar har utarbetats för kommunens medarbetare och chefer. 

Plattformarna ska utgöra grunden i kompetensförsörjningsarbetet som präglas av ledorden 

"attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla". Kommunen ska med detta tydliggöra 

förväntningar och krav på både medarbetare och chefer, bidra till måluppfyllelse, ge 

inspiration och energi, visa ambitionen för medarbetarskap/ledarskap, vara ett underlag för 

dialog, utvärdering och kompetensförsörjning samt stärka kommunens 

arbetsgivarvarumärke. På sikt väntas ansträngningarna ge positiva effekter på 

medarbetarindex. 

Sjukfrånvaron har legat på en stabil och förhållandevis låg nivå sedan 2017. Sjukfrånvaron 

inom socialförvaltningen har minskat sedan tertial 1 2019 och det ackumulerade sjuktalet 

för januari till och med juli uppgår till 6,2 %. 

Andelen tillsvidareanställda kvinnor med heltidsanställning har minskat något sedan 

årsbokslutet; från 81% till 80%. Inom ramen för Heltidsprojektet genomför kommunen en 

systemändring för att kunna erbjuda alla en heltidsanställning i grunden. Resultatuppdraget 

kommer att utgå från och med årsskiftet. 

Fokusering på digitalisering för verksamhetsutveckling kommer att vara en viktig nyckel för 

att locka en ny generation medarbetare. 

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi: Målet bedöms inte vara uppnått vid årets slut. 

Resultatöverskottet - som är ett nyckeltal där periodens resultat sätts i relation till 

skattemedel - når vid delåret upp till 2,7 %, vilket är något bättre än periodens budgeterade 

resultatöverskott. 

Prognosen pekar på att helårets målnivå (1,4%) inte kommer att uppnås. Det beror bland 

annat på att medel inte har avsatts för kommunens samtliga pensionskostnader i budget. 

Vid budgetarbetet var fullfonderingsmodellen fortfarande den modell som gällde. Bytet av 

pensionsredovisningsmodell som genomfördes i juni månad har lyft behovet av den 

omprioriteringen i budget. Bytet av redovisningsmodell har även medfört att Härnösands 

kommun numera redovisar positiv soliditet. 

I årets budget har kommunstyrelsen, arbetslivsnämnden och samhällsnämnden fått 

resultatuppdrag på totalt 17 mnkr. Vid delårsbokslutet har tre av fem nämnder ett positivt 

utfall gentemot budget inklusive resultatuppdrag. Socialnämnden och samhällsnämnden 

har negativ avvikelse. Båda dessa nämnder kommer att upprätta en handlingsplan. 

1.2.4 God ekonomisk hushållning 
Kommunens mål- och resultatstyrning uttrycker realism och handlingsberedskap då vi 

ständigt ställs inför nya utmaningar, samtidigt som vi ska ha god ekonomisk hushållning. 

För att lyckas behöver vi, förutom att ha en utvecklad planering med framförhållning, 

tydliga mätbara mål och en rättvisande och tillförlitlig redovisning, ge service som är 
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anpassad efter invånarnas behov och förväntningar och säkerställa ett balanserat samband 

mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt. 

Sammanfattande bedömning: Eftersom kommunen inte lyckats uppnå ett balanserat 

samband mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt utifrån invånarnas behov och 

förväntningar inom givna ramar, bedöms inte god ekonomisk hushållning uppnås vid årets 

slut. 

1.3 Finansiell analys 

1.3.1 Kommunen 

1.3.1.1 Resultat och kapacitet 
Samtliga nyckeltal, utgående balans samt utfall för år 2018 är omräknade enligt 

blandmodellen. 

Resultat Augusti 2019 Augusti 2018 

Resultat, mnkr 29,6 31,9 

Procent av skatteintäkter och 
statsbidrag, % 

2,7 % 2,9 % 

Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat under 2019 års två första tertial. Jämfört 

med budget för samma period är det en positiv avvikelse med 6 mnkr. Jämfört med 

föregående års utfall är resultatet 2,3 mnkr lägre. Vid mättillfället är semesterlöneskulden 

låg och kommer att växa innan året är slut. Det är en av de större cykliska effekterna att ta 

hänsyn till vid prognosläggning. Det gör att prognosen landar på noll istället för ett större 

positivt resultat som det skulle bli när man räknar om resultatet per augusti till helår. 

Prognosen för helåret är ett nollresultat, dvs. en negativ avvikelse mot budget med 23 

mnkr. Den fastslagna budgeten för 2019 är lagd utifrån att kommunen redovisade 

pensioner med fullfonderingsmodellen. Resultateffekten av att kommunen valt att använda 

den s k blandmodellen är ca 50 mnkr på helår. 

Resultatöverskottet mätt i procent av skatteintäkter och statsbidrag sjunker jämfört med 

samma period föregående år. 

 

 

 

Balanskravsutredning (mnkr) 201908 

Periodens resultat 29,6 

samtliga realisationsvinster -0,1 

vissa reavinster enl undantagsmöjlighet 0 

vissa reaförluster enl undantagsmöjlighet 0 

orealiserade förluster i värdepapper 0 

återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 
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Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 29,5 

medel till resultatutjämningsreserv 0 

medel från resultatsutjämningsreserv 0 

Periodens balanskravsresultat 29,5 

Härnösands kommun klarar balanskravet för perioden men har sedan årsbokslut 2018 ett 

negativt balanskravsresultat om -5,4 mnkr. Det finns ett förslag till plan för att hantera 

föregående års negativa balanskravsresultat men det är ej hanterat. 

Intäkts- och kostnadsutveckling (förändring i procent) Augusti 2019 

Verksamhetens intäkter -2,0 % 

Verksamhetens bruttokostnader 1,1 % 

Skatteintäkter och statsbidrag 1,7 % 

Verksamhetens nettokostnad 1,8 % 

Verksamhetens nettokostnad bör inte öka i en snabbare takt än ökningen av skatteintäkter 

och statsbidrag för att leva upp till god ekonomisk hushållning. Prognosen för 

pensionskostnaden avseende 2019 har ökat och det finner sin förklaring i en högre 

pensionsavsättning. Som i sin tur finner sin förklaring genom nyanställningar och nya 

förtroendevalda. Utmärkande del är en direktavsättning om 5,4 mnkr som utgörs av en 

påbörjad utbetalning till en före detta förtroendevald, där ingen pensionsskuld fanns 

upptagen. Pensionsutbetalningarna är också högre med anledningen av att fler valt att 

påbörja sin pension i förtid. Prognosen för den avgiftsbestämda pensionen har en mindre 

prognostiserad kostnad på grund av en lägre antagen löneökning av SKL. 

Investeringar Augusti 2019 Augusti 2018 

Investeringsvolym, mnkr 20,4 24,9 

Investeringsvolym efter avdrag för 
investeringsinkomster, mnkr 

18,6 23,8 

Investeringsvolym/skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 

1,8 % 2,3 % 

Kommunens investeringar uppgår i augusti till 20,4 mnkr, vilket är något lägre jämfört med 

motsvarande period 2018. I Härnösands kommuns beslutade årsplan budgeterades 

investeringsvolymen för året uppgå till 61 mnkr, varav 41 mnkr finansieras med interna 

medel och 20 mnkr med externa medel. Prognosen för året är att dessa medel, dvs. 61 

mnkr, kommer att förbrukas i sin helhet. 

 

1.3.1.2 Risk och kontroll 
Likviditet Augusti 2019 December 2018 

Kassalikviditet % 54 % 36 % 

Rörelsekapital, mnkr -133,2 -234,4 

varav semesterlöneskuld 35,7 68,1 

Det är önskvärt att ha ett normalvärde på 100 % i likviditet. 
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Rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder är 

fortsatt negativt. Strävan är att ha ett positivt rörelsekapital för att kunna finansiera den 

löpande verksamheten och undvika likviditetskriser. 

Soliditet Augusti 2019 December 2018 

Soliditet % 36 % 34 % 

Eget kapital, mnkr 359,8 330,2 

Soliditet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten kommer fortsatt att 

stärkas när goda resultat levereras. 

Låneskuld Augusti 2019 December 2018 

Låneskuld, mnkr 210 190 

En nyupplåning på 20 mnkr genomfördes under tertial 1. I kommunens låneportfölj har lån 

motsvarande 120 mnkr en rörlig ränta vars snittränta under perioden är i linje med 

snitträntan för det senaste året. 

Borgensåtagande (mnkr) Augusti 2019 December 2018 

Borgen 1 372,8 1 327,9 

Varav   

 kommunala bolag 1 349,2 1 304,3 

 egnahem 0,2 0,2 

 övriga 23,4 23,4 

Kommunens borgensåtagande har ökat med närmare 45 mnkr mellan årsskiftet och sista 

augusti. Därav är ett lån på 18 mnkr löst i början av september, vilket ger en reell ökning 

med 27 mnkr. Investeringsbehoven hos Härnösands Energi och Miljö AB förklarar ökningen. 

Kommunen tar ut en borgensavgift på 0,4 %, vilken kommer att uppgå till drygt 5,0 mnkr 

under 2019. Målet på sikt är att minska och avsluta ingångna borgensåtaganden som ligger 

utanför kommunen och dess bolag. 

1.3.2 Koncernen 

1.3.2.1 Resultat och kapacitet 
Kommunkoncernen består idag av koncernerna Härnösandshus, Härnösands Energi och 

Miljö samt Invest i Härnösand där kommunen äger 100 % av moderbolagen. Tillika ingår 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen varav kommunens andel 

uppgår till 33 %. 

Koncernen kan utökas med ytterligare bolag. Kommunfullmäktige gav i juni 2019 

Härnösands Kommunfastigheter tillstånd att förvärva 50 % av bolaget Härnösand Handel 

AB, bolaget innehåller fastigheterna Telegrafen 13, 26 och 27. De fastigheter som idag 

utgör Prismagallerian. Affären har överklagats till Förvaltningsrätten, ingen överlåtelse har 

skett. Vidare kan ytterligare företag bedömas upptas som ett konsolideringsobjekt och 

därmed tas upp i kommunkoncernen som en följd av nya redovisningsrekommendationer. 

Föremål för utredning innan årsbokslutet 2019 är bland annat Stiftelsen länsmuseet i 

Västernorrland, Härnösands Näringsliv AB, Höga Kusten Destination AB, 
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Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt Mellersta 

Norrlands Pensionsstiftelse. 

1.4 Medarbetare 

1.4.1 Kommunen som attraktiv arbetsgivare 
Kompetensförsörjningen är en av kommunens största utmaningar de kommande åren. 

Utmaningarna består i att efterfrågan på en viss kompetens i dag är större än vad tillgången 

är. Det är därför viktigt att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns inom 

organisationen, samtidigt som vi behöver nya sätt för att attrahera och rekrytera nya 

medarbetare. 

Ett arbete med att utveckla kompetensplattformar för både medarbetare och chefer har 

genomförts. 

Plattformarna kommer bli grunden i vårt kompetensförsörjningsarbete, ”den röda tråden” 

genom alla delar av processen: 

” attrahera – rekrytera – utveckla – behålla – avveckla”. 

Nästa steg är att utveckla uppföljning av prestation och hur vi genomför utvecklingssamtal. 

Sjukfrånvaro i %  

Totalt 5,5 

Kvinnor 5,8 

Män 4,8 

29 år eller yngre 6,0 

30 - 39 år 5,2 

40 - 49 år 4,5 

50 - 59 år 6,0 

60 år eller äldre 6,4 

 

Sjukfrånvaro per förvaltning i %  

Kommunstyrelseförvaltning 4,0 

Arbetslivsförvaltning 5,8 

Samhällsförvaltning 3,1 

Skolförvaltning 5,5 

Socialförvaltning 6,2 

 

Antal anställda 
fördelade på 
sysselsättningsgrad 

   

    

Tillsvidareanställda  Antal personer % 

 Alla 1 926 100 

 1-74% 70 4 

 75-99% 289 15 
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 100% 1 568 81 

    

    

Visstidsanställda  Antal personer % 

 Alla 161 100 

 1-74% 23 14 

 75-99% 23 14 

 100% 116 72 

 

Tillsvidareanställda (antal) per förvaltning  

Kommunstyrelseförvaltning 208 

Arbetslivsförvaltning 82 

Samhällsförvaltning 69 

Skolförvaltning 748 

Socialförvaltning 819 

 

Lönekostnader  

Löner, pensioner och sociala avgifter Tkr 824 787 

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en förhållandevis låg nivå jämfört med andra kommuner. 

Trots det finns det områden där vi behöver bli bättre på och utveckla vårt främjande och 

förebyggande arbete för att nivån ska kunna hållas på en acceptabel nivå. 

Antal tillsvidareanställda har ökat något sedan årsskiftet och andelen visstid minskat något. 

Den största ökningen återfinns på socialförvaltningen och beror på den 

verksamhetsövergång (Ugglan och Älandsgården) som skedde i början året av. 
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2 Verksamhetsberättelser 

2.1 Kommunstyrelsen 

2.1.1 Viktiga händelser 
Bostäder, företagande och besöksnäring: Den positiva utvecklingen med exploatering av 

mark för bostäder och industri fortsätter. Samarbete pågår med näringsliv och andra 

aktörer för att göra Härnösand till en bättre kommun att leva, bo och verka i. Kattastrand 

och Seminariet omvandlas till attraktiva bostadsområden och HSB bygger flerbostadshus 

med 21 lägenheter på Kanaludden. Under året har två tomter på Lövudden sålts och det 

första huset är under konstruktion. Kretsloppsodlingen har fördubblat växthusytan och 

planläggning av ytterligare industrimark på västra Saltvik fortsätter. 

Under våren har Nyföretagarcentrum öppnat kontor i Härnösand. De erbjuder bland annat 

information, rådgivning och utbildning för personer med företagsidéer. 

Besöksnäringen är den nya basnäringen, detta förtydligar regeringen genom en nationell 

strategi för åren 2020-2030. Besöksnäringen är sedan länge en prioriterad tillväxtfaktor för 

Härnösands kommun. Höga Kusten är ett av Sveriges mest kända platsvarumärken. 

Härnösand lockar allt fler besökare och antalet gästnätter ökar stadigt. Samarbetet med 

Birka Cruises fortsätter och båten har anlöpt hamnen i Härnösand 5 ggr under året med över 

7 000 besökare. 

Program för evenemang och möten har upprättats. Framgångsrikt arrangerade evenemang 

och möten stärker varumärket, ger turistekonomiska effekter till näringsliv, bygger 

attraktivitet och skapar förutsättningar till ett rikt utbud av minnesvärda upplevelser för 

både invånare och besökare. Kommunen har liksom tidigare år stöttat olika evenemang, 

som till exempel Nostalgidagarna och Stadsfesten. För första gången arrangerades Idol-

uttagning i Härnösand och kön ringlade av nya förmågor. 

Kultur: Främjandet av dansens utveckling i regionen och Härnösand har fortgått. Det står 

nu klart att Härnösands kommun tillsammans med Härnösands folkhögskola och 

studieförbundet Bilda tar över Norrdans populära dansklasser för barn. 

Renoveringsarbetet på Teatern fortlöper. Bland annat har nya fönster installerats mot 

Nattviken i foajén. Samarbetet med teaterföreningen kring administrativa tjänster är igång. 

Scenkonstbiennalen (Sveriges största scenkonstfestival och branschträff) har genomförts i 

Härnösand och Sundsvall. Programmet fokuserade på frågor om människors lika värde. 

Evenemanget fick stor publicitet och många besökare från 16 olika länder. 

För att skapa högre kvalitet och kontinuitet i mötet mellan elev och kulturupplevelse har 

arbetsmodellen Kulturtrappan utarbetats i ett gemensamt arbete mellan skolan och 

kulturenheten. 
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Utifrån ett medborgarförslag har kommunen nu upprättat en ”öppen vägg”, där alla är 

välkomna att måla. Väggen är tillgänglig dygnet runt. 

Digitalisering och IT: Grunden till en organisationsförändring på IT-avdelningen har lagts 

och väntas träda i kraft under hösten. Syftet är att skapa förutsättningar för ett mer 

proaktivt arbetssätt gentemot förvaltningarna, med fokus på övergripande strategiarbete 

och verksamhetsutveckling inom digitaliseringsområdet. Programmet för digitalisering, 

kommunens styrmedel i den digitala transformationen, har haft och får fortsatt stort fokus i 

budgetarbetet. Härnösand ingår tillsammans med länets övriga kommuner i eSamverkan 

som är en av motorerna i digitaliseringsarbetet. 

Införandet av en systemförvaltarmodell har övergått från projektform till förvaltning. 

Modellen effektiviserar kommunens användning av IT-baserade system. Framtagandet av 

nya e-tjänster fortskrider och förbättrar kontinuerligt tillgänglighet och service till 

invånarna. 

Medarbetare: Kompetensplattformar har utarbetats för kommunens medarbetare och 

chefer. Plattformarna ska utgöra grunden i kompetensförsörjningsarbetet, och den röda 

tråden som ska löpa genom alla delar av processen är: ”Attrahera, rekrytera, utveckla, 

behålla och avveckla”. 

Plattformarna ska: 

 tydliggöra förväntningar och krav på både medarbetare och chefer 

 bidra till måluppfyllelse 

 ge inspiration och energi 

 visa ambitionsnivån för medarbetarskap/ledarskap framåt 

 vara ett underlag för dialog, utvärdering och kompetensutveckling 

 bidra till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke 
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2.1.2 Ekonomi 
 
Resultaträkning KS (mnkr) 

 
Utfall  

jan-aug 2018 

 
Utfall 

 jan-aug 2019 

 
Budget  

jan-aug 2019 

 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 208,4 204,9 194,2 10,7 

- varav tilldelade 
skattemedel 

110,1 111,0 111,0 0,0 

- varav interna intäkter 70,2 69,5 66,1 3,4 

- varav externa intäkter 28,1 24,4 17,1 7,3 

Kostnader -180,9 -186,8 -184,2 2,6 

- varav personalkostnader -77,7 -79,9 -82,0 -2,1 

- varav köp av 
huvudverksamhet 

-20,6 -18,8 -20,5 -1,7 

- varav lokalhyra -20,2 -20,3 -20,1 0,2 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-1,8 -2,9 -1,7 1,2 

- varav avskrivningar -3,0 -3,0 -2,2 0,8 

- varav övriga kostnader -57,6 -61,9 -57,7 4,2 

Resultat 27,5 18,1 10,0 8,1 

Utfall 

Kommunstyrelsen exklusive kommungemensamma poster uppvisar ett resultat per den 

sista augusti 2018 på 18,1 mnkr i överskott, vilket är 8,1 mnkr bättre än periodens 

budgeterade resultatöverskott på 10,0 mnkr. 

Interna intäkter (intäkter från andra avdelningar/nämnder inom kommunen) ökar med 3,4 

mnkr mot budget, primärt genom ökad försäljning till övriga nämnder från kostenheten och 

IT-avdelningen. 

Externa intäkter har ökat med 7,3 mnkr mot för budgeterat belopp för perioden, en ökning 

som främst härleds till de projekt där kommunen uppbär extern finansiering. 

Medfinansiering till projekt från extern part är 4,4 mnkr högre än vad som budgeterats, en 

intäktsökning som dock motsvaras av upparbetade kostnader inom projekten. Även 

Soluddens asylboende har högre intäkter än budgeterat för perioden: 2,8 mnkr. 

Kostnaderna för perioden är 2,6 mnkr högre än budget för perioden, främst inom 

kostnadsslag fastighets- och driftskostnader. Detta beror på att kostnaden för 

ombyggnationen på Soludden genomfördes i sin helhet under årets första åtta månader, 

medan intäkterna för densamma periodiserats på tolftedelar, dvs. under hela året. Även 

kostnader för externa projekt gör kostnadsbilden högre än budgeterat, dessa motsvaras 

dock till stor del av externa intäkter så som ovan. 

Prognos 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott för verksamhetsåret 2018 på +14,0 mnkr, 

vilket är 4,0 mnkr högre än prognosen som lades i april. 10 mnkr av detta prognostiserade 

överskott är kommunstyrelsens budgeterade resultatöverskott för året. Intäkterna har 
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prognostiserats öka med 4,2 mnkr mot för årets budget, medan kostnader har 

prognostiserats öka med 0,2 mnkr. 

2.2 Skolnämnden 

2.2.1 Viktiga händelser 
Behörighetskrav, kompetensförsörjning och pensionsavgångar 

Behörighetskrav och stora pensionsavgångar under kommande år sätter höga krav på 

arbetet med att trygga kompetensförsörjning. Skolförvaltningen fortsätter att aktivt arbeta 

för nyrekrytering, kompetensutveckling och behålla befintlig personal. 

Digitalisering 

Skolornas lärplattform, Schoolity, är nu implementerad. 

Implementeringen av det administrativa systemet, IST admin, har helt avstannat då 

leverantören inte fullföljt sina åtaganden. Implementeringen skulle ha varit klar 1 januari 

2019 men är i dagsläget långt ifrån redo att starta upp. 

Hållbart ledarskap 

Fokus har under läsåret både legat och kommer fortsätta ligga på att utveckla 

förvaltningens chefer inom ledarskap. I korthet har man arbetat med att skapa en kultur där 

chefer tar hjälp och stöd av varandra i svåra frågor utifrån hjärnforskningens principer. 

Budget i balans 

I arbetet för att nå budget i balans har skolförvaltningen under året gjort en djupare analys 

av förvaltningens kostnader inför budget 2020. Analysen har gett kunskap om vilka 

verksamheter som har lägre eller högre kostnader i jämförelser med andra kommuner. I 

analysen har även kvalitetsaspekter vävts in och jämförts med andra kommuner. 

Orsakssambandet mellan kostnad och kvalitet har undersökts. 
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2.2.2 Ekonomi 
 
Resultaträkning SKN 
(mnkr) 

 
Utfall 

 jan-aug 2018 

 
Utfall  

jan-aug 2019 

 
Budget  

jan-aug 2019 

 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 471,7 475,2 458,1 17,1 

- varav tilldelade 
skattemedel 

395,3 398,4 398,4 0,0 

- varav interna intäkter 4,3 3,9 3,7 0,2 

- varav externa intäkter 72,1 72,9 56,0 16,9 

Kostnader -478,3 -475,0 -460,1 -14,9 

- varav personalkostnader -302,0 -297,0 -282,6 -14,5 

- varav köp av 
huvudverksamhet 

-64,4 -67,0 -64,9 -2,1 

- varav lokalhyra -54,1 -55,2 -55,7 0,5 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-3,2 -3,2 -3,5 0,2 

- varav avskrivningar -1,2 -1,4 -1,8 0,4 

- varav övriga kostnader -53,4 -51,2 -51,7 0,5 

Resultat -6,6 0,1 -2,1 2,2 

Utfall 

Skolnämndens resultat för perioden januari till augusti visar ett överskott på 0,1 mnkr. För 

samma period är det dock budgeterat med ett underskott på 2,1 mnkr vilket ger en positiv 

budgetavvikelse på 2,2 mnkr. 

Intäkterna är 17,1 mnkr högre än budget vilket består främst av mer statsbidrag från 

Skolverket och Migrationsverket. De totala kostnaderna är 14,9 mnkr högre än budget. 

Personalkostnader är den största avvikande posten med ett utfall januari till augusti på 

297,0 mnkr vilket är 14,5 mnkr högre än budget. Jämfört med samma period föregående år 

är det dock en minskning med 5,0 mnkr. 

Även utfall på posten köp av huvudverksamhet ligger högre än budget vilket beror på att 

fler elever väljer fristående huvudmän. 

Prognos 

Intäkterna prognostiseras öka med 25,4 mnkr jämfört med budget. Ökningen består av 

stora, ej budgeterade, statsbidrag från Skolverket samt en ökning av bidrag från andra 

finansiärer som till exempel Kulturrådet. Även ersättningen från Migrationsverket för 

asylsökande prognostiseras bli högre än budget baserat på de inbetalningar som inkommit 

och de återsökningar som gjorts. 

Personalkostnaderna prognostiseras bli 18,7 mnkr högre än budget vilket beror på dels ett 

ökat elevantal och en eftersläpning av effekten på den omställning som pågår sedan januari 

2019. En del av ökningen motsvaras dock av ökade statsbidrag. 

Köp av huvudverksamhet prognostiseras öka med 2,4 mnkr vilket beror på att fler elever än 

budgeterat förväntas välja andra huvudmän. 
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Övriga kostnader prognostiseras öka med 4,3 mnkr, en ökning som till viss del består av 

kostnader kopplade till statsbidragsfinansierade projekt. 

Antalet barn och elever prognostiseras öka med 69 individer och 76 placeringar jämfört med 

budgeterat årssnitt. 

2.3 Socialnämnden 

2.3.1 Viktiga händelser 
Individ- och familjeomsorgen 

Under andra tertialet har kostnader för försörjningsstöd fortsatt att minska. Framförallt 

beroende på fler sysselsatta och sänkta kostnader för nyanlända. 

Den länsgemensamma familjehemsorganisationen (GFO) som ska ansvara för rekrytering 

av nya familjehem startade upp i juni. GFO förväntas bidra till lägre kostnader för 

konsulentstödda familjehem. 

Biståndsenheten 

Enheten jobbar aktivt med externa placeringar inom omsorgen, både för att få ned 

kostnader, men även för ökad kvalitet. 

Hemtjänst 

De utförda hemtjänsttimmarna under tertial 2 har legat mellan 594 och 618 utförda timmar 

per dag, i hela kommunen. Av det står privata utförare för cirka 22,5 % av den utförda tiden. 

Den kommunala hemtjänsten har kostat mer än budgeterat vilket till största del beror på 

högre personalkostnader än budgeterat. 

Särskilt boende 

Särskilda boendena Ugglan och Älandsgården övergick i februari 2019 till kommunal regi 

efter att ha varit på entreprenad. Socialnämnden tog beslut om att Ugglans särskilda 

boende successivt ska avvecklas under 2019 och senast juni 2020. Avvecklingen av boendet 

pågår och hittills har 24 platser avvecklats. 

För närvarande finns en kö till särskilt boende på knappt 30 personer, en markant ökning 

jämfört med första tertialet. 

Hälso- och sjukvård 

Omställningsarbete pågår utifrån beslut om kostnadsreduceringar. Under årets första 

månader trädde avvecklingen av två sjukskötersketjänster i kraft. Detta har tillsammans 

med andra händelser både i nutid samt i tid tillbaka fått konsekvenser. Ett antal 

sjuksköterskor har valt att säga upp sina tjänster vilket har påverkat organisationen i hög 

grad. Ett stort behov av rekrytering har inneburit att organisationen varit tvungen under 

sommaren att bemanna via bemanningsföretag. 
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Förvaltningsövergripande 

Härnösands kommun har tilldelats stimulansmedel för investeringar i välfärdsteknik i 

omsorgen. Välfärdsteknik syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller 

självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. 

Socialförvaltningen har valt att bland annat investera i In Print, Digitalt kassasystem, VR 

glasögon, iPads samt bärbara datorer för att möjliggöra mobil dokumentation för 

biståndshandläggare och legitimerad personal. Implementering av de olika satsningarna 

har skett under våren 2019. 

2.3.2 Ekonomi 
 
Resultaträkning SOC 
(mnkr) 

 
Utfall 

 jan-aug 2018 

 
Utfall  

jan-aug 2019 

 
Budget 

 jan-aug 2019 

 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 458,5 477,2 461,7 15,5 

- varav tilldelade 
skattemedel 

376,6 401,3 401,3 0,0 

- varav interna intäkter 2,1 1,8 1,3 0,5 

- varav externa intäkter 79,8 74,1 59,1 15,0 

Kostnader -489,4 -478,7 -461,7 -17,0 

- varav personalkostnader -296,7 -309,0 -302,7 -6,3 

- varav köp av 
huvudverksamhet 

-85,7 -64,7 -52,2 -12,5 

- varav ekonomiskt bistånd -18,2 -16,6 -17,6 1,0 

- varav lokalhyra -42,9 -41,5 -41,8 0,3 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-2,9 -3,0 -2,5 -0,5 

- varav avskrivningar -0,5 -0,5 -0,7 0,2 

- varav övriga kostnader -42,5 -43,4 -44,2 0,8 

Resultat -30,9 -1,5 0,0 -1,5 

Utfall 

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 1,5 miljoner kronor under årets första 

åtta månader. Underskottet motsvarar 0,3 procent av den totala budgeten för perioden. 

Kostnaderna överstiger budget med 17 miljoner kronor vilket främst beror på högre kostnad 

för köp av huvudverksamhet. Högre volym för placeringar verkställda av externa aktörer, 

personlig assistans och hemtjänst ingår i denna post. En annan betydande avvikelse är 

personalkostnader, varav 3,4 miljoner kronor avser arvoden och omkostnadstillägg för 

bland annat familjehem och kontaktperson. 

Högre intäkter motsvarande 15,5 miljoner kronor än budgeterat täcker delvis upp 

kostnadsavvikelsen. Den enskilt största positiva avvikelsen är bidragsintäkter från 

Migrationsverket motsvarande 7,3 miljoner kronor. Dessa bidragsintäkter avser främst 

schablon för nyanlända och återsökning av kostnader för placeringar och personlig 

assistans. 
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Årets utfall är 29,4 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. De främsta 

anledningarna till denna resultatförbättring beror dels på en ökning av tilldelade 

skattemedel samt besparingsåtgärder. 

Köp av huvudverksamhet visar den största avvikelsen mellan åren vilket beror på att de två 

särskilda boenden som tidigare varit på entreprenad övergått till egen regi i februari i år. 

Prognos 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 7,4 miljoner kronor vid årets slut, vilket 

motsvarar 1 % av årets totala budget. 

Kostnaderna prognostiseras till ett underskott på totalt 27 miljoner kronor i jämförelse mot 

budget. De största avvikelserna är personalkostnader och köp av huvudverksamhet. 

Intäkterna prognostiseras till 19,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och täcker till viss 

del upp kostnadsavvikelsen. Den största delen av intäktsökningen avser bidragsintäkter 

motsvarande 14,6 miljoner kronor. Dessa bidragsintäkter erhålls främst från 

Migrationsverket. 

Prognosen visar på ett försämrat helårsresultat med 7,4 miljoner kronor i jämförelse med 

tidigare prognos. Detta beror främst på större volymer för placerade barn och unga och 

utförd hemtjänst samt högre personalkostnader i jämförelse med läget vid tertial 1. 

En särskild handlingsplan upprättas och kommer att följas upp resten av året. 

2.4 Samhällsnämnden 

2.4.1 Viktiga händelser 
Miljö 

Tillsynsarbetet inom livsmedel och miljöskydd har genomförts enligt plan. Avdelningen 

arbetar fortlöpande med att utveckla metoderna för genomförande av tillsynsbesöken. 

Inom arbetet med energi- och klimatrådgivning har målen för solcellsprojektet uppnåtts 

och dessa rapporteras till Energimyndigheten. 

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) pågår och flera av medarbetarna är 

drivande och delaktiga i arbetet. 

 

 

Plan och Bygg 

Inom plan- och byggavdelningen har man nu startat upp arbetet med en papperslös 

ärendehanteringsprocess. Detta innebär att alla bygglov, anmälningar, planärenden och 

bostadsanpassningsärenden hanteras digitalt. Så långt det är möjligt får även kunden sitt 

beslut digitalt. 
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Under våren och sommaren har det varit ett fortsatt högt flöde av bygglovs-ärenden. I 

dagsläget hanteras ärende inom den lagstadgade tiden som infördes vid årsskiftet. Detta 

innebär att inga avgifter har behövt justeras på grund av lång handläggningstid. 

Inom plan arbetar man vidare på detaljplaner som ska möjliggöra ökat bostadsbyggande i 

kommunen. Det finns inget som visar på minskad efterfrågan av färdiga detaljplaner. Man 

ser även ett fortsatt behov av att ta fram detaljplaner för industri och liknande 

verksamheter. 

Teknik 

Bygget av järnvägsviadukten har pågått under 2019. Åtgärder har gjorts för att ge stadga till 

marken i området. Den planerade tiden har förlängts och byggtiden är något förskjuten. 

Fritid 

Nya konstgräsplanen på Bondsjöhöjdens IP har nu tagits i bruk och planen används ofta av 

både seniorlag och ungdomslag. Konstgräsmattan på planen är en granulatfri matta, vilket 

är nytt och ovanligt. 

En upprustning av hela friluftsområdet på Fälleberget är genomfört med uppröjning samt 

nytt skyltsystem. En förbättring av anslutningsväg och parkering till Fällestugan är 

inplanerad under hösten. Högslättens löparbanor renoveras under september med helt ny 

beläggning och ny linjering vilket innebär att nationella tävlingar är möjliga att genomföra. 

Trafik 

Den resandenivå kommunen idag har inom kollektivtrafiken och särskilt inom 

tätortstrafiken innebär att förseningar är permanenta och förväntas bli ännu större under 

vintermånaderna då kollektivtrafikresandet är som störst. För att säkerställa dagens 

tidtabell behövs åtgärder för 0,5 mnkr. Planeringsarbetet inför upphandling av färdtjänst 

pågår tillsammans med Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) där underlagen skall vara 

färdigställda i början av 2020. Viktiga ställningstaganden för kommunen är bland annat 

vilka miljökrav som ska ställas på de fordon som ska upphandlas. 
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2.4.2 Ekonomi 
 
Resultaträkning SAM 
(mnkr) 

 
Utfall  

jan-aug 2018 

 
Utfall  

jan-aug 2019 

 
Budget  

jan-aug 2019 

 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 132,8 135,8 134,7 1,1 

- varav tilldelade 
skattemedel 

115,6 117,4 117,4 0,0 

- varav interna intäkter 2,7 2,7 1,7 1,0 

- varav externa intäkter 14,5 15,7 15,6 0,1 

Kostnader -125,5 -135,8 -131,3 -4,5 

- varav personalkostnader -29,7 -28,3 -28,9 0,6 

- varav köp av 
huvudverksamhet 

-34,4 -46,4 -39,9 -6,5 

- varav lokalhyra -9,5 -10,2 -10,3 0,1 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-9,4 -8,6 -8,9 0,3 

- varav avskrivningar -23,6 -23,1 -24,5 1,4 

- varav övriga kostnader -19,0 -19,2 -18,7 -0,4 

Resultat 7,3 0,0 3,4 -3,4 

Utfall 

Budget 2019 för samhällsnämndens verksamheter är + 5,0 mnkr. 

Budgeterat överskott per sista augusti ligger på 3,4 mnkr och utfallet är på noll vilket 

betyder att Samhällsnämnden har en negativ avvikelse mot budget för perioden med 3,4 

mnkr. Utfallet per sista augusti är 7,3 mnkr sämre än föregående år för samma period. 

Nämndens externa intäkter har ökat per sista augusti jämfört mot föregående år med 1,0 

mnkr och skattemedlen är högre för perioden jämfört med tidigare år men är lika mycket på 

helår och beror på hur skattemedlen är periodiserade över året. 

Kostnaderna för perioden har ökat med 10,3 mnkr jämfört med föregående år för samma 

period. Personalkostnader samt fastighetskostnader är lägre än föregående år medan 

lokalhyror, avskrivningar och övriga kostnader ligger i samma nivå som föregående år. 

Kostnader för köp av verksamhet har en stor kostnadsökning mellan åren och beror på att 

entreprenaden tagit en kostnad för en uppgörelse med förra entreprenören avseende 

snöröjningskostnader på 4,2 mnkr och kollektivtrafikens kostnader har ökat kraftigt mot 

budget med 3,8 mnkr per sista augusti. 

Utfallet på intäkter för perioden är 1,1 mnkr högre än budget per sista augusti 2019. 

Nämndens kostnader per sista augusti visar på ett underskott mot budget med 4,5 mnkr. 

Personalkostnaderna har ett överskott mot budget med 0,6 mnkr, köp av verksamhet har 

ett underskott mot budget med 6,5 mnkr och kan hänföras till entreprenaden och 

kollektivtrafiken. Fastighetskostnaderna ligger för perioden lägre än budget och ger ett 

överskott med 0,3 mnkr. Kostnader för avskrivningar ger ett överskott på 1,4 mnkr mot 
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budget för perioden, då investeringar inte tagits i anspråk i den takt som budgeterats. 

Övriga kostnader ger ett underskott mot periodens budget med 0,4 mnkr. 

Prognos 

Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat om överskott på 2,1 mnkr, det 

budgeterade resultatet är 5,0 mnkr på helår, vilket ger en avvikelse mot budget på minus 

2,9 mnkr. 

Intäkterna beräknas ge ett överskott för nämnden på 1,8 mnkr för 2019. Intäkterna beror 

främst på en del större bygglovsärenden samt högre bidrag än budgeterat. 

Kostnaderna beräknas ge ett underskott på 4,7 mnkr mot budget. 

Prognosen för personalkostnaderna ger ett överskott på 0,8 mnkr mot budget på helår 

varav överskottskravet är 2,2 mnkr. 

Köp av huvudverksamhet beräknas ge ett underskott på 5,7 mnkr. Överskottskravet ligger 

på 1,0 mnkr och avser trafik. Den anropsstyrda trafiken i kommunens norra delar beställs 

inte under 2019 och Centrumlinjen sägs upp från och med juni 2019. Underskottet mot 

budget beror på kostnader som kopplas till kollektivtrafiken och ett ökat resande med 

färdtjänst samt att kommunen tagit en förlikningskostnad med förra entreprenören som 

avser snöröjningskostnader för 2018. En särskild handlingsplan upprättas och kommer att 

följas upp resten av året. 

Prognos avseende lokalhyra ligger i nivå med budget för 2019. Prognos för kostnad 

avseende avskrivningar visar på ett överskott på 1,5 mnkr då investeringar inte tagits i 

anspråk i den utsträckning som lagts i budget, överskottskravet ligger på 0,4 mnkr. Övriga 

kostnader har en prognos på ett underskott med 1,3 mnkr mot budget. Här ligger kostnad 

för digitalisering, juridiska ombud samt konsultkostnad för tillsyn på bygg. 

2.5 Arbetslivsnämnden 

2.5.1 Viktiga händelser 
Arbete & Integration 

Arbetslösheten i Härnösand har ökat med 0,1 procent och uppgår till 11,1 procent. I utsatta 

grupper har det skett samma ökning, vilket innebär att den nu är uppe i 81,2 procent. 

Mottagning av nyanlända har sjunkit drastiskt till endast 9 nyanlända jämfört med förra året 

då det var 35 vid samma tidpunkt. 

Sommarjobben för ungdomar startade i mitten av juni och avslutades i augusti. 554 

ungdomar sökte arbete, av dessa erbjöds 258 anställning varav 144 flickor och 114 pojkar. 

Omstrukturering på Arbetsförmedling har lett till minskade resurser att finansiera fler 

beredskapsanställningar. Enheten har ibland gett arbetssökande stöd utan att 

Arbetsförmedlingen varit involverad. I stället har arbetsmarknadskonsulenter i efterhand 
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försökt få Arbetsförmedlingen delaktig i de sökandes planering för sysselsättning. 

Arbetsförmedlingen har i minskad utsträckning kunnat bistå med 

arbetsförmågeutredningar för personer som behöver lönebidrag. Det har inneburit att 

Arbete och integration erbjudit sysselsättning och stöd till individen samt medverkat till att 

kartlägga arbetsförmåga i väntan på beslut av Arbetsförmedlingen. 

Nytt samarbete med näringslivet för att locka fler företag att ta ett socialt ansvar har pågått 

under hela våren och sommaren. Ett aktiebolag bestående av tre företag har bildats, vilka 

kommer att ta emot personer från utsatta grupper på sina arbetsplatser. Det kommer att 

underlätta arbetet med att skapa meningsfull sysselsättning för personer i arbetslöshet. Det 

bidrar till att fler individer ökar sin anställningsbarhet och delaktighet i samhället. 

Vuxenutbildning 

Många elever som avslutar gymnasieskolans individuella program ska fortsätta sina studier 

inom vuxenutbildningen. För att ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt görs nu en 

överlämning från gymnasieskolan. 

Kommunen har beviljats medel av skolverket i ett utvecklingsprojekt som syftar till att höja 

studieresultaten för nyanlända och flerspråkiga elever. Projektet startar hösten 2019, 

kommer att pågå i två år och omfattar hela skolväsendet från förskola till vuxenutbildning. 

I början av året invigdes Lärcentrum. Lärcentrum är en resurs för alla vuxenstuderande i 

kommunen, oavsett om man studerar i kommunen eller mot annan ort. Lärcentrum arbetar 

också med att skapa samarbeten med utbildningsanordnare med syfte att kunna erbjuda 

efterfrågade utbildningar via Lärcentrum. Dialog pågår för närvarande med 

Mittuniversitetet angående lärarutbildning samt Umeå universitet angående 

tandhygienistutbildning. 

Yrkeshögskolan har beviljats medel för utbildningar och erbjuder med start hösten 2019 

följande utbildningar Drifttekniker, kraft och värme, Driftingenjör elkraft, Ingenjör VVS och 

energi, Underhållstekniker inom processindustrin, Montageledare solel och Certifierad kyl- 

och värmepumpstekniker. 
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2.5.2 Ekonomi 
 
Resultaträkning ARB 
(mnkr) 

 
Utfall  

jan-aug 2018 

 
Utfall  

jan-aug 2019 

 
Budget  

jan-aug 2019 

 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 89,5 91,9 83,4 8,4 

- varav tilldelade 
skattemedel 

40,2 38,8 38,8 0 

- varav interna intäkter 5,1 5,7 3,6 2,1 

- varav externa intäkter 44,2 47,5 41,1 6,3 

Kostnader -88,2 -88,6 -82,2 6,3 

- varav personalkostnader -68,4 -66,8 -59,5 7,3 

- varav köp av 
huvudverksamhet 

-3,7 -4,0 -7,3 -3,3 

- varav lokalhyra -6,7 -6,3 -6,1 0,2 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-1,2 -1,2 -1,0 0,1 

- varav avskrivningar -0,4 -0,4 -0,6 -0,3 

- varav övriga kostnader -7,7 -9,9 -7,7 2,2 

Resultat 1,3 3,3 1,2 2,1 

Utfall 

Ackumulerat utfall tertial 2 uppvisar ett överskott på 3,3 mnkr. Budgeterat för perioden var 

ett överskott på 1,2 mnkr. Motsvarande period 2018 var resultatet 1,3 mnkr. 

Bidrag från Migrationsverket visar ett utfall om 7,7 mnkr, mot budgeterade 8,5 mnkr. 

Minskade volymer i bidraget har, sedan 2018 minskat snabbt, men budgeten 2019 är ändå 

närmare i utfall och avvikelsen slår således inte lika hårt som under 2018. 

Bidrag från Arbetsförmedlingen visar ett utfall om 26,4 mnkr mot budgeterade 18,6 mnkr. 

Under 2018 var utfallet 22,2 mnkr och budgeten 10,6 mnkr. Huvudanledningen till att 

utfallet är så mycket högre än budget är att flera personer erbjudits beredskapsanställning 

med lönestöd samt att stödets andel av lönekostnaden var för lågt beräknad i budgeten. En 

justering av uppbokade fordringar på Arbetsförmedlingen har gjorts under augusti månad 

varav 1,0 mnkr justerats ned i prognosen. 

Intäkterna är 2,4 mnkr högre än de var 2018, medan kostnaderna är 0,4 mnkr högre. 

Kombinationen av högre intäkter och kostnader som i princip stått stilla, ger överskottet. 

Skattemedlen har sjunkit med 1,4 mnkr jämfört med 2018, de externa intäkterna har ökat 

med 3,3 mnkr och de interna intäkterna har ökat med 0,6 mnkr. Av de totala intäkterna 

kommer 42% från skattemedel medan övriga intäkter utgör 58%. Motsvarande för 2018 var 

45% skattemedel och 55% övriga intäkter. 

På kostnadssidan är personalkostnaderna 1,6 mnkr lägre än de var ifjol och övriga kostnader 

är 2,2 mnkr högre. 

 

Prognos 
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Förvaltningen bedömer att resultat vid årets slut blir ett överskott om 2,6 mnkr. Detta 

innebär att förvaltningen kommer att klara överskottskravet på 2,0 mnkr. 

Av de totala intäkterna på 136,9 mnkr kommer 42% från skattemedel och 58% från övriga 

källor. I prognosen i 2018 års tertial 2 var det 46% skattemedel och 54% övrigt. 

De totala kostnaderna uppgår till 134,3 mnkr. Av detta utgör personalkostnaderna 73%, 

vilket är detsamma som de var 2018. Volymen i prognosen 2019 är 6,5 mnkr högre i intäkter 

och 6,2 mnkr högre i kostnader jämfört med den som gjordes 2018. 

2.6 Härnösandshus 
AB Härnösandshus är Härnösands största bostadsbolag. Verksamheten är inriktad på att 

erbjuda ett brett urval av lägenheter samt effektivt tillgodose olika boendeönskemål genom 

att förädla, förvärva och förvalta fastigheter. 

2019-08-31 uppgick uthyrningsgraden till 98,4 % (98,7%). Antalet vakanta lägenheter 

uppgick till 28 (23) st. Under slutet av förra året genomfördes förhandlingar med 

hyresgästföreningen om nya hyror för perioden april 2019 till mars 2020. Hyreshöjningen 

uppgick till 1,70 % (0,97 %). 

 
Resultaträkning HHUS (mnkr) 
 

 
Utfall 

Jan-Aug 2019 

 
Utfall 

Jan-Aug 2018 

 
Prognos  

2019 

Verksamhetens intäkter 105,0 103,1 161,0 

Verksamhetens kostnader -75,8 -76,8 -120,0 

Jämförelsestörande poster    

Avskrivningar -16,3 -15,0 -24,5 

Verksamhetens nettokostnad 12,9 11,3 16,5 

    

Skatteintäkter    

Generella stadsbidrag och utjämning    

Verksamhetens resultat 12,9 11,3 16,5 

    

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader -5,7 -7,0 -8,7 

Resultat före extraordinära poster och skatt 7,2 4,3 7,8 

    

Extraordinära kostnader    

Skattekostnad    

Periodens resultat 7,2 4,3 7,8 

Resultatet för Härnösandshus koncernen under årets åtta första månader uppgår till 7,2 

mnkr. Det är en förbättring jämfört med motsvarande period föregående år på 4,3 mnkr. 

Resultatförbättringen beror på ökade hyresintäkter, lägre fastighetsskötselkostnader, lägre 

reparationskostnader, lägre försäkringsrelaterade kostnader och lägre kapitalkostnader. 

Hyresintäkterna är högre jämfört med utfallet föregående år bl.a. till följd av 

nybyggnationen av 28 lägenheter på Vågmannen 14, införandet av 
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kommunikationsoperatören i juni förra året samt uppförandet av de nya gruppboendena på 

Koltrastvägen och Tjädervägen. 

Hyresbortfallet är dessvärre betydligt högre än föregående år och ökningen beror på ett 

ökat hyresbortfall för lokaler. Socialförvaltningen har lämnat sina förhyrningar på 

Vågmannen 13 (IFO), Utmarksstigen (Semret) och Ängecenter. 

Driftkostnaderna är något lägre än vid motsvarande period föregående år och beror bl.a. på 

lägre kostnader för fastighetsskötsel. 

De totala underhållskostnaderna är något lägre jämfört med föregående år. 

Reparationskostnaderna är betydligt lägre än utfallet föregående år. Samma sak gäller för 

de försäkringsrelaterade kostnaderna. Skadeutfallet per sista augusti är betydligt bättre än 

motsvarande period föregående år. 

Det planerade underhållet är betydligt högre än motsvarande period föregående år, hela 41 

procent högre än föregående år. 

Härnösandshuskoncernens kapitalkostnader är väsentligt lägre än motsvarande period 

föregående år. Förbättringen, som uppgår till 1,3 mnkr, är i huvudsak hänförlig till 

Härnösandshus där också merparten av låneskulden finns. Anledningen till förbättringen är 

lägre räntor i samband med omsättning av lån som förfallit under året. 

Prognosen för helåret uppgår till 7,8 mnkr vilket är 1,5 mnkr bättre än den budget som lagts 

för året. 

2.7 Härnösands Energi och Miljö 
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) är ett 100 procent kommunägt företag med cirka 

140 anställda och en omsättning på cirka 300 mnkr. 

HEMAB ägs av Härnösands kommun och ägardirektivet beslutas av Kommunfullmäktige. 

Bolaget ska bedrivas affärsmässigt, men inte vinstmaximerande. Låga priser prioriteras före 

avkastning. Bolaget är en viktig resurs i utvecklingsarbete och profilering av kommunen. 

Verksamheten skall omfatta: fjärrvärme, fastighetsrenhållning och återvinning, vatten och 

avlopp, elnät, vindkraft, biogasproduktion, fordonsgasstation, bredband, laddinfrastruktur 

och engagemang i lokalsamhället. 
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Resultaträkning HEMAB (mnkr) 
 

 
Utfall 

Jan-Aug 2019 

 
Utfall 

Jan-Aug 2018 

 
Prognos  

2019 

Verksamhetens intäkter 266,9 242,5 391,2 

Verksamhetens kostnader -202,0 -181,4 -294,4 

Jämförelsestörande poster    

Avskrivningar -46,5 -42,5 -69,3 

Verksamhetens nettokostnad 18,4 18,6 27,5 

    

Skatteintäkter    

Gennerella stadsbidrag och utjämning    

Verksamhetens resultat 18,4 19,6 27,5 

    

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader -5,2 -4,6 -7,8 

Resultat före extra ordinära poster och 
skatt 

13,2 14,0 19,7 

    

Extraordinära kostnader    

Skattekostnad    

Periodens resultat 13,2 14,0 19,7 

Koncernen redovisar ett resultat på 13,2 mnkr per den sista augusti 2019. Jämfört med 

budgeterat resultat för samma period är det en negativ avvikelse på 0,4 mnkr. 

Intäkterna är prognostiserade till 391,2 mnkr. Jämfört med budgeterade intäkter på 396,2 

mnkr är det en minskning med 5 mnkr. Det är främst elleveranserna som ger en lägre intäkt 

som beror på lägre elpriser samt att intäkter för externa arbeten är lägre än budgeterat. 

De högre kostnaderna mellan budgeterade 364,9 mnkr och prognostiserade 371,5 mnkr 

beror dels på högre bränslekostnader och elavgifter samt ökade kostnader för reparation 

och underhåll av maskiner och inventarier 

De investeringar som sker under året är främst reinvesteringar i befintliga ledningsnät och 

anläggningar samt att vindkraftverken på Spjutåsberget är under uppbyggnad och ska vara 

i drift under senare delen av 2019. 
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2.8 Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, 

Kramfors och Härnösand. Förbundet skall svara för den gemensamma verksamheten inom 

området skydd mot olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var 

och en. Kommunalförbundet skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft 

genom samordning av resurser under en gemensam ledning. 

Förbundet omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras 

och genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand. 

Med bakgrund av skogsbränderna under sommaren 2018 samt regeringens 

räddningstjänstutredning En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) har 

räddningstjänsterna inom Västernorrlands län (Medelpad räddningstjänstförbund, Höga 

Kusten – Ådalen och Örnsköldsviks räddningstjänst) inlett en förstudie för att se 

möjligheterna och ge förslag på en gemensam ledningsorganisation. Förstudiens mål är att 

leda till ett eller flera förslag som ska ge samtliga räddningstjänster bland annat mer 

kompetens i ledningsnivåerna, bättre möjlighet att samverka med varandra och externa 

aktörer samt leda till bättre uthållighet för en omfattande, komplex räddningsinsats och för 

flera samtidiga räddningsinsatser. 

Med anledning av det osäkra säkerhetsläget i världen och den ökade risken för 

terrorhändelser och andra antagonistiska händelser, exempelvis pågående dödligt våld 

(PDV), har ett behov identifierats av att planera för hur blåljusmyndigheterna gemensamt 

ska agera i situationer. På uppdrag av Blåljusgruppen har representanter utsetts från de 

olika verksamheterna, med uppdrag att stärka förmågan att agera och samverka i PDV-

situationer. I syfte att nå detta mål har gruppen framställt en aktörsgemensam insatsplan 

för samverkan vid PDV-situationer inom Västernorrlands län. Mellan 23:e till 25:e 

september kommer en gemensam utbildning för blåljusmyndigheterna att hållas på MSB 

Sandö där deltagarna efter utbildningen kommer att kunna vara utbildningsinstruktörer 

inom sin egen organisation för att utbilda och sprida vidare kunskaperna om PDV och den 

gemensamma insatsplanen. 

Under sommaren har ett flertal misstänkt anlagda bränder ägt rum i Härnösands kommun 

med bland annat totalförstörda ödehus och eldhärjade containrar som följd. De anlagda 

bränderna har lett till att antalet insatser under juli månad steg kraftigt i jämförelse med 

motsvarande perioder tidigare år. 
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Resultaträkning HKÅ (mnkr) 
 

 
Utfall  

Jan-Aug-19 

 
Utfall  

Jan-Aug-18 

 
Prognos 

2019 

Verksamhetens intäkter 4,3 6,4 6,9 

Verksamhetens kostnader -52,9 -58,1 -81,2 

Jämförelsestörande poster    

Avskrivningar -2,4 -2,5 -3,8 

Verksamhetens nettokostnad -51,0 -54,2 -78,2 

    

Skatteintäkter    

Generella stadsbidrag och utjämning    

Verksamhetens resultat -51,0 -54,2 -78,2 

    

Kommunbidrag 53,3 52,4 79,9 

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader -0,8 -0,6 -0,9 

Resultat före extraordinära poster 1,5 -2,4 0,9 

    

Extraordinära kostnader    

Skattekostnad    

Periodens resultat 1,5 -2,4 0,9 

Intäkter 

Av delårets totala intäkter står drygt 90 % av medlemskommunernas bidrag. Resterande 

del av intäktssidan är avgifter i samband med myndighetsutövning, automatlarm, 

utbildningar som förbundet erbjuder, ersättningar för hyror och krishanteringshandläggare 

etc. 

En jämförelse mellan delåren visar på högre intäkter för 2018 i jämförelse med 2019. Detta 

beror till största delen på ersättningar från medlemskommunerna för skogsbränderna om 

cirka 1,9 msek under 2018. 

Antalet tillsyner, och därmed även intäkter för tillsyner, har minskat sedan samma period 

föregående år. Minskningen beror till stor del på den personalbrist som har rått på 

processavdelningen. Två nya brandinspektörer har rekryterats och kommer påbörja sina 

anställningar under hösten. Med rekryteringar av brandinspektörer och nedprioriteringar av 

områden som ej tillhör förbundets kärnverksamhet, såsom serveringstillstånd och 

bygglovsansökningar, är målet att antalet tillsyner ska öka. 

Intäkter för externa utbildningar som förbundet erbjuder är högre än motsvarande period 

2018 där fler utbildningar i bland annat Heta arbeten har hållits i jämförelse med 2018. 

Kostnader 

Av förbundets totala kostnader står personalen för ca 75 %, såsom löner/arvoden, 

arbetsgivaravgifter och pensioner. Resterande 25 % handlar framför allt om driftskostnader 
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för att kunna upprätthålla verksamheten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll 

och drift av maskiner. 

Förra sommarens skogsbränder påverkade förbundets kostnader avsevärt med bland annat 

helikopterkostnader och ökade personalkostnader. Detta är den främsta anledningen till att 

kostnaderna är högre för delåret 2018 än för 2019. 

Under året har processavdelningen haft tre vakanta tjänster varav två av dessa är tillsatta 

per den 1:a september 2019. Trots de vakanta tjänsterna ligger personalkostnaderna ej 

under budget vilket visar att kostnaderna för anställd personal under året varit högre än 

förväntat. 

Kostnader för arbetskläder och externa konsulter har för delåret ökat. Ökade kostnader för 

arbetskläder förklaras bland annat av inköp av ett större antal brandkängor samt att 

förbundet har köpt in mer kläder för att fylla på tidigare brister. Konsulter har anlitats i 

förbundets satsningar på arbetet med arbetsmiljö samt för att bygga om och modernisera 

förbundets webbplats. 

Prognos 

En stor osäkerhetsfaktor avseende prognosen för helåret 2019 är pensionskostnaderna. 

KPA:s senaste beräkning i augusti 2019 visar på lägre kostnader för den avgiftsbestämda 

delen och utbetalningar enligt R-SAP samt en minskning av pensionsskulden än den 

beräkning som låg till grund för budgeten 2019. Förbundet kommer under hösten att se 

över beräkningar och underlag för dessa för att säkerställa korrekta pensionskostnader. 

Investeringar 

Det största investeringsprojektet under 2019 är ett nytt höjdfordon till heltidsstationen i 

Härnösand som beräknas levereras och driftsättas under hösten 2019. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 
 
(mnkr) 

  
Kommun 

 

 
Kommun 

 
Kommun 

 
Kommun 

 
Koncern 

 
Koncern 

  Jan-Aug 
2019 

Jan-Aug 
2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Jan-Aug 
2019 

Jan-Aug 
2018 

Verksamhetens 
intäkter 

Not 1 233,2 238,0 307,8 282,0 561,7 539,9 

Verksamhetens 
kostnader 

Not 2 -1288,1 -1274,1 -1929,2 -1840,4 -1520,7 -1488,5 

Jämförelsestörande 
poster 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar  -32,0 -31,5 -49,0 -50,0 -95,7 -89,9 

Verksamhetens 
nettokostnad 

 -1086,9 -1067,6 -1670,4 -1608,4 -1054,6 -1038,5 

        

Skatteintäkter  800,3 785,4 1197,6 1192,5 800,3 785,4 

Generella stadsbidrag 
och utjämning 

 313,0 309,0 469,5 458,0 313,0 309,0 

Verksamhetens 
resultat 

 26,4 26,8 -3,3 42,1 58,7 55,9 

        

Finansiella intäkter  6,2 6,3 7,8 6,0 2,8 4,0 

Finansiella kostnader Not 3 -3,0 -1,2 -4,5 -25,1 -10,8 -10,6 

Resultat efter 
finansiella poster 

 29,6 31,9 0,0 23,0 50,7 49,3 

        

Extraordinära poster  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat  29,6 31,9 0,0 23,0 50,7 49,3 
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3.2 Balansräkning 
 
(mnkr) 
 

  
Kommun 

 
Kommun 

 
Koncern 

 
Koncern 

  Augusti 
2019 

December 
2018 

Augusti 
2019 

December 
2018 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

      

Immateriella 
anläggningstillgångar 

     

Immateriella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa immateriella 
anläggningstillgångar 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Materiella 
anläggningstillgångar 

     

Mark, byggnader och 
teknisk anläggning 

 542,0 550,2 2376,4 2351,4 

Maskiner och inventarier  58,0 62,2 168,1 181,2 

Summa materiella 
anläggningstillgångar 

 600,0 612,4 2544,5 2532,6 

      

Finansiella 
anläggningstillgångar 

     

Andelar i koncern- och 
intresseföretag m.fl 

 200,1 200,1 25,5 28,2 

Långsiktiga fordringar  5,9 6,3 21,1 19,4 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

 206,0 206,4 46,6 47,6 

Summa 
anläggningstillgångar 

 806,0 818,8 2591,1 2580,2 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd mm.  10,3 10,5 19,6 19,7 

Kortfristiga fordringar Not 
4 

115,3 140,6 164,8 222,1 

Kassa och bank  56,6 0,1 141,3 23,8 

Summa 
omsättningstillgångar 

 182,2 151,2 325,7 265,6 

SUMMA TILLGÅNGAR  988,2 970,0 2916,8 2845,8 
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EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

      

Eget kapital      

Balanserat resultat Not 
5 

330,2 325,9 684,6 661,8 

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

Periodens resultat  29,6 -5,1 50,7 11,3 

Summa eget kapital  359,8 330,2 735,3 682,5 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner Not 
6 

140,9 122,0 151,8 129,8 

Andra avsättningar  1,5 2,0 25,3 25,6 

Avsättningar för latent skatt  0,0 0,0 92,9 92,9 

Summa avsättningar  142,4 124,0 270,0 248,3 

      

Skulder      

Långfristiga skulder  170,6 130,2 1319,2 1259,9 

Kortfristiga skulder  315,4 385,6 592,3 655,1 

Summa skulder  486,0 515,8 1911,5 1915,0 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

 988,2 970,0 2916,8 2845,8 

      

Borgensåtaganden  1372,8 1327,9 1372,8 1327,9 

Ansvarsförbindelser Not 7 2002,9 2010,5 2003,1 2010,7 
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3.3 Noter 
 
(mnkr) 
 

  
Kommun 

 
Kommun 

  Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2018 

NOT 1 Verksamhetens intäkter    

Försäljningsintäkter  11,7 15,9 

Taxor och avgifter  28,9 28,2 

Hyror och arrenden  34,7 35,4 

Bidrag  140,2 139,7 

Försäljning verksamhet  16,4 18,8 

Övrigt  1,3 0,0 

Summa verksamhetens intäkter  233,2 238,0 

    

(mnkr)  Kommun Kommun 

  Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2018 

NOT 2 Verksamhetens kostnader    

Bidrag  -47,5 -48,7 

Entraprenader och köp av verksamhet  -194,5 -200,7 

Tjänster  -36,4 -30,5 

Löner, ersättningar och sociala avgifter  -707,5 -702,1 

Pensioner inkl. löneskatt  -75,4 -61,8 

Lokalhyror  -133,1 -132,9 

Material  -41,4 -42,5 

Övriga verksamhetskostnader  -52,3 -54,9 

Summa verksamhetens kostnader  -1288,1 -1274,1 

    

(mnkr)  Kommun Kommun 

  Jan-Aug 2019 Jan-Aug 2018 

NOT 3 Finansiella kostnader    

Låneräntor  0,0 -0,1 

Ränta pensionsskuld  -2,8 -1,0 

Övriga finansiella kostnader  -0,2 -0,1 

Summa finansiella kostnader  -3,0 -1,2 

    

(mnkr)  Kommun Kommun 

  Augusti 2019 December 2018 

NOT 4 Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  10,0 13,3 

Statsbidragsfordringar  8,2 8,2 

Förutbetalda kostnader & upplupna 
intäkter 

 48,0 64,2 

Upplupna skatteintäkter  27,9 23,9 

Momsfordran  5,8 16,6 

Övriga kortfristiga fordringar  15,4 14,4 

Summa kortfristiga fordringar  115,3 140,6 
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(mnkr) 
 

Kommun Kommun Koncern Koncern 

  Augusti 
2019 

December 
2018 

Augusti 
2019 

December 
2018 

NOT 5 Eget kapital      

      

Ingående eget kapital      

Balanserat resultat  330,2 325,9 682,5 661,8 

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

Konsolidering av 
Invest/Technicus 

 0,0 0,0 2,1 0,0 

Årets resultat  29,6 -5,1 50,7 11,3 

Utgående eget kapital  359,8 330,2 735,3 682,5 

      

Egna kapitalet består av:      

anläggningskapital  493,0 564,6 1001,9 1072,0 

rörelsekapital  -133,2 -234,4 -266,6 -389,5 

Summa  359,8 330,2 735,3 682,5 

 

 
(mnkr) 
 

  
Kommun 

 
Kommun 

  Augusti 2019 December 2018 

NOT 6 Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

   

    

Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt  121,7 114,8 

Nyintjänad pension  14,7 11,5 

Årets utbetalningar  -3,1 -4,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  2,8 1,9 

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

Övrig post  0,8 0,2 

Förändring av löneskatt  3,7 2,4 

Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt  140,6 121,7 

    

Pensioner OPF-KL  0,3 0,3 

Utgående avsättning pensioner  140,9 122,0 

    

(mnkr)  Kommun Kommun 

  Augusti 2019 December 2018 

NOT 7 Ansvarsförbindelse för pensioner och 
liknande förpliktelser 

   

Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. 
löneskatt 

 660,9 712,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkning  15,2 11,8 

Nyintjänad pension (+)/Ädelreformen (-), Netto  0,0 -12,2 

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

Årets utbetalningar  -21,4 -31,8 

Övrig post  0,0 -6,1 
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Förändring av löneskatt  -1,5 -9,3 

Utgående ansvarsförbindelse för pensioner inkl. 
löneskatt 

 653,3 660,9 

Härnösands kommun har ett pensionsåtagande som per den 2018-12-31 var tryggat med 

226 mnkr i Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse för personer födda t o m 1942. Antalet 

visstidsförordnanden för politiker uppgår till två. Aktualiseringsgraden är 98%. 

 
(mnkr) 
 

  
Kommun 

 
Kommun 

  Augusti 2019 December 2018 

Tilläggsupplysning garantibelopp    

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

Prognos garantibelopp Fastigo senare än 
1 år men inom 5 år 

 0,0 0,0 

Prognos garantibelopp Fastigo senare än 
5 år 

 0,0 0,0 

    

Tilläggsupplysning operationell leasing    

Prognos leasingavgifter inom 1 år  0,6 0,6 

Prognos leasingavgifter senare än 1 år 
men inom 5 år 

 0,8 0,8 

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

    

Tilläggsupplysning hyresavtal längre än 
tre år 

   

Prognos hyresavgifter inom 1 år  169,9 169,9 

Prognos hyresavgifter senare än 1 år men 
inom 5 år 

 616,4 616,4 

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

    

Tilläggsupplysning medfinansiering EU-
projekt 

   

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

EU-projekt budgeterat senare än 1 år 
men inom 5 år 

 1,2 1,2 

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

Utgående ansvarsförbindelse för 
tilläggsupplysningar 

 1349,6 1349,6 

Summa ansvarsförbindelse  2002,9 2010,5 

3.4 Drift- och investeringsredovisning 
(mnkr) Intäkter aug 

-19 
Kostnader 

aug -19 
Nettokostnad 

aug -19 
Budget 

nettokostnad 
aug -19 

Avvikelse 
mot 

budget 

Kommunstyrelse inkl 
KF 

93,9 -186,8 -92,9 -101,0 8,1 

Arbetslivsnämnden 53,1 -88,6 -35,5 -37,6 2,1 
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Samhällsnämnden 18,4 -135,8 -117,4 -114,0 -3,4 

Skolnämnden 76,8 -475,1 -398,3 -400,5 2,2 

Socialnämnden 75,9 -478,7 -402,8 -401,3 -1,5 

Summa nämnder 318,1 -1 365,0 -1 046,9 -1 054,4 7,5 

 

Prognos (mnkr) Intäkter Kostnader Prognos 
nettokostnader 

Budget 
nettokostnad 

Avvikelse 

Kommunstyrelse 
inkl KF 

130,5 -275,4 -144,9 -148,9 4,0 

Arbetslivsnämnden 79,4 -134,3 -54,9 -55,5 0,6 

Samhällsnämnden 29,9 -207,4 -177,5 -174,6 -2,9 

Skolnämnden 118,5 -718,8 -600,3 -600,3 0,0 

Socialnämnden 108,6 -712,6 -604,0 -596,6 -7,4 

Summa nämnder 466,9 -2 048,5 -1 581,6 -1 575,9 -5,7 

 

Investeringar (mnkr) Utfall jan-aug 
2019 

Budget 2019 Årsprognos 
2019 

Kommunstyrelse inkl KF 6,5 9,0 9,0 

Arbetslivsnämnden 0,4 0,5 0,5 

Samhällsnämnden 11,5 29,0 49,0 

Skolnämnden 0,0 2,0 2,0 

Socialnämnden 0,2 0,5 0,5 

Totalt 18,6 41,0 61,0 
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4 Redovisningsprinciper 
Lagstiftning och normgivning 

Härnösands kommun har i enighet med lagen för kommunal bokföring LKBR (2018:597) och 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) upprättat delårsrapporten om inget annat anges. 

Värdering 

Härnösands kommun tillämpar försiktighetsprincipen vilket innebär att värdering i 

räkenskaperna ska göras med rimlig försiktighet. Förfaller en osäkerhet vid en värdering ska 

kommunen välja en lägre värdering av tillgångar och en högre värdering av skulder. 

Anläggningstillgångar 

Vid en klassificering och upptagning som anläggningstillgång tillämpar kommunen f o m 

räkenskapsår 2019 RKR R4. Det innebär att tillgångarna måste vara avsedda för 

stadigvarande bruk eller innehav, bedömas ha en nyttjandeperiod om minst tre år samt 

överstiga värdet om ett halvt prisbasbelopp (23 250 kronor, 2019). Anläggningstillgångar 

upptas till anskaffningsvärde i balansräkningen efter avdrag för planenliga avskrivningar. 

Undantaget för planenliga avskrivningar är mark, konst och pågående arbeten. 

Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter tas från och med 

2010 upp som en långfristig skuld och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 

Avskrivningstider har fram till 2009 baserats på SKL:s förslag, sedan 2010 skrivs 

kommunens anläggningstillgångar av efter nyttjandeperioden. Det har inte genomförts 

någon anpassning av avskrivningstiderna mellan bolagen i de sammanställda 

räkenskaperna. Avskrivningarna påbörjas den dag anläggningstillgången tas i bruk. 

Komponentavskrivningar görs på nya investeringar som har ett värde över 1 mnkr. 

Fram till och med 2009 tillämpas huvudsakligen följande ekonomiska livslängder: 

 Fastigheter och anläggningar 20, 33 och 50 år 

 Maskiner och inventarier 5-10 år 

 Energidistributionsanläggningar 25 år 

 VA-anläggningar 10, 20 och 33 år 

 Från och med 2010 tillämpas huvudsakligen följande nyttjandetider för investeringar 

som är gjorda 2010 och senare: 

 Fritidsanläggningar 10-60 år 

 Fastigheter och anläggningar 10-60 år 

 Parker 15-25 år 

 Gatu- och belysningsanläggning 25-60 år 

 Maskiner och inventarier 3-10 år 
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Leasing 

Från och med bokslutet 2004 redovisas all leasing i en tilläggsupplysning. Alla leasingavtal i 

kommunen har klassificerats som operationell leasing. Den totala leasingkostnaden för ett 

avtal skall vara över 43 000 kronor och löpa över mer än tre månader. 

Kassaflödesanalys 

Kommunens kassaflödesanalys konstrueras enligt RKR R13. 

Extraordinära poster 

Vid klassificering av extraordinära poster följer kommunen lagkrav och rekommendationer 

enligt 5 kap. 5 § LKBR samt RKR R11. Poster måste uppgå till ett väsentligt belopp, den 

ekonomiska händelsen får inte förväntas inträffa regelbundet samt att den måste sakna ett 

samband med kommunens normala verksamhet. 

Jämförelsestörande poster 

För att klassificera en ekonomisk händelse som en jämförelsestörande post följer 

kommunen RKR R11. Ramverket som ger upphov till en bedömning är att den ekonomiska 

händelsen inte är extraordinär men är viktig att uppmärksamma. 

Skatteintäkter 

Sveriges kommuner och Landstings prognos på skatteavräkningen som publiceras i 

December ligger till grund för beräkning och periodisering av årets skatteintäkt i enighet 

med RKR R2. 

Sammanställda räkenskaper 

I enighet med RKR R16 omfattar de sammanställda räkenskaperna kommunen, företag och 

kommunalförbund där kommunen har ett väsentligt inflytande och där företaget eller 

förbundet har en väsentlig betydelse för kommunen. Proportionell konsolidering tillämpas. 

Följande företag har bedömts ha en obetydlig storlek och har ej upptagits i de 

sammanställda räkenskaperna: Härnösands Näringslivs AB (49%), Stiftelsen länsmuseet i 

Västernorrland (30%), Ostkustbanan AB (5,7%) samt Höga Kusten Destination AB (25%) 

samt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län. Vidare 

utredning pågår om att eventuellt ta upp fler bolag i de sammanställda bolagen vilket även 

gäller Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse. 

Pensionskostnader och pensionsskuld 

Kommunen har mellan räkenskapsår 2005 och 2018 redovisat hela pensionsåtagandet som 

en avsättning i balansräkningen och därmed följt den s k fullfonderingsmodellen. Det 

innebar att under räkenskapsår 2018 så påverkades resultatet positivt med 51,9 mnkr. F o m 

räkenskaps år 2019 har kommunen valt att använda den s k blandmodellen enligt RKR R10. 

Det innebär att endast intjänade pensionsförmåner f o m 1998 ska redovisas som en 

avsättning i balansräkningen medan intjänade pensionsförmåner t o m 1997 redovisas som 

en ansvarsförbindelse. Bytet medförde att kommunens eget kapital förändrades med 438,3 
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miljoner kronor efter att pensionsförmåner och löneskatt intjänade t o m 1997 lyfts ur 

balansräkningen. I enighet med RKR R10 kommer därmed utbetalningar för pension 

intjänade t o m 1997 att tas upp i resultaträkningen som verksamhetens kostnader. En 

kortfristig fordran om 3,2 miljoner kronor reducerade avsättningen tillhörandes den del som 

avsåg ansvarsförbindelsen i och med årsbokslutet för räkenskapsår 2018. Den har under 

räkenskapsår 2019 tagits upp som en kortfristig fordran och reducerar inte längre 

avsättningen. 

Beräkningarna bygger på den modell som anvisas i RIPS 17. 

Ett pensionsåtagande var under slutet på räkenskapsår 2018 tryggat med 226 mnkr i 

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse. 

Byte av redovisningsprinciper 

Vid bytet av pensionsredovisningsmodell har kommunen följt RKR R12. Den ingående 

balansen för räkenskapsår 2019 har ändrats som effekt av bytet, likväl har nya jämförelsetal 

tagits fram. Kommunen har därmed som en effekt av bytet av pensionsredovisningsmodell 

lyft ut den del av skulden som avser tiden för 1998 ur balansräkningen. 

Majoriteten av kommunens redovisningsprinciper har f o m räkenskapsår 2019 uppdateras i 

samband med ikraftträdandet av lag (2018:597) samt RKRs nya rekommendationer. 

Kommunen har även inför räkenskapsår 2019 tagit med koncernen Invest i Härnösand AB i 

de sammanställda räkenskaperna. 
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§ 64 Dnr 2019-000232 1.1.6.4 

Ny Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi – Ett 

Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft.   

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 

Region Västernorrland presenterar ett nytt förslag till regional 

utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrland.  

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att ange de långsiktiga 

prioriteringarna för hur vi skapar hållbar tillväxt och utveckling i hela 

Västernorrland. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi är, 

tillsammans styrande för hur de regionala tillväxtmedlen (anslag 1:1) 

används och vägledande för framtagande och genomförande av program för 

EU:s fonder för sammanhållningspolitiken såsom Regionalfond, Socialfond, 

Interreg-program och Landsbygdsprogram. Genomförandet ska också 

möjliggöras genom andra finansieringsverktyg på nationell- och EU-nivå. 

Härnösands kommun har inbjudits inkomma med synpunkter på 

remissversion av ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Efter 

remisshanteringen kommer Västernorrlands RUS att fastställas av 

Regionfullmäktige. 

Föreslagen regional utvecklingsstrategi 

– ”Ett Västernorrland, handlingskraft, livskraft och naturkraft”, är den vision 

som den nya regionala strategin ska vila på. Visionen utgår från ETT 

Västernorrland där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och 
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tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata 

Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden!  

Strategin föreslår tre målområden med prioriteringar.  

År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt 

perspektiv 

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och 

besöka 

År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att 

växa 

Samverkan 

Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi har utarbetats i bred dialog och i 

samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen och andra 

berörda myndigheter samt organisationer, däribland civilsamhällets och 

näringslivets aktörer. Synpunkter har även möjliggjorts från länets invånare 

genom en enkätundersökning. Ett stort antal informations- och dialogmöten 

och workshops har arrangerats samt två stormöten med fokus på vision samt 

målområden och prioriteringar har genomförts. 

Härnösands kommun har utöver ovanstående tillfällen deltagit i dialog  

genom olika politiska forum och tjänstemannagrupperingar under hela 

arbetet med att ta fram förslaget till den nya regionala utvecklingsstrategin.  

Sammanfattande remissvar 

Remissvaret berör olika delar av strategidokumentet.  

De tre målområdena fångar de regionala förutsättningarna och utmaningarna 

och kompletterar vad vi själva beslutat om i kommunens tillväxtstrategi. 

Härnösands kommun föreslår dock korrigeringar i vissa delar av dessa.  

Kommunen anser att det är flera olika nivåer i beskrivna mål och 

prioriteringar. Vi föreslår att man ser över detta så att det blir en mer enhetlig 

struktur i dokumentet.  

Kommunen vill även föreslå omskrivning av Målområde: ”2030 är 

Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka” till 

”2030 har Västernorrland fler människor valt som sin plats att leva och 

besöka”. Detta för att lyfta att det är människor som gör en plats attraktiv.  

När det gäller principer för samverkan föreslås att Agenda 2030 lyfts upp en 

nivå över andra föreslagna principerna.  

Infrastrukturområdet bör bli tydligare prioriterad fråga.  
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Kultur och kreativa näringar samt Höga kusten är tillgångar i Härnösands 

tillväxtstrategi. Båda områdena har stor betydelse som tillväxtfaktor. Vi 

föreslår därför att förtydliga kulturens roll i dokumentet. 

Därutöver föreslås ett antal korrigeringar i löpande text. 

Bedömning 

Regionala utvecklingsstrategin pekar ut en avgörande faktor för att lyckas.  

- Modigt regionalt ledarskap, en handlingskraft som möjliggörs genom 

strategisk samverkan mellan en rad aktörer. Vi är helt överens om detta och 

att det krävs kunskap, samsyn och en uttalad avsikt om strategisk samverkan 

för att kunna fatta modiga beslut om framtiden.  

Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår med detta att 

kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi – 

Ett Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-12 

Remissvar Västernorrlands RUS Härnösands kommun 

Ett-Västernorrland - remissversion 20190417 

______  
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 Kommunstyrelsen 

Ny Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands 
län 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott, 

föreslå, kommunstyrelsen besluta 

att anta bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi – Ett 

Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft.   

 

Beskrivning av ärendet 

Region Västernorrland presenterar ett nytt förslag till regional 

utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrland.  

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att ange de långsiktiga 

prioriteringarna för hur vi skapar hållbar tillväxt och utveckling i hela 

Västernorrland. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi är, 

tillsammans styrande för hur de regionala tillväxtmedlen (anslag 1:1) 

används och vägledande för framtagande och genomförande av program för 

EU:s fonder för sammanhållningspolitiken såsom Regionalfond, Socialfond, 

Interreg-program och Landsbygdsprogram. Genomförandet ska också 

möjliggöras genom andra finansieringsverktyg på nationell- och EU-nivå. 

Härnösands kommun har inbjudits inkomma med synpunkter på 

remissversion av ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Efter 

remisshanteringen kommer Västernorrlands RUS att fastställas av 

Regionfullmäktige. 

Föreslagen regional utvecklingsstrategi 

– ”Ett Västernorrland, handlingskraft, livskraft och naturkraft”, är den vision 

som den nya regionala strategin ska vila på. Visionen utgår från ETT 

Västernorrland där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och 

tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata 

Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden!  

Strategin föreslår tre målområden med prioriteringar.  
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 År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och 

globalt perspektiv 

 År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att 

leva och besöka 

 År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer 

väljer att växa 

  

Samverkan 

Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi har utarbetats i bred dialog och 

i samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen och 

andra berörda myndigheter samt organisationer, däribland civilsamhällets 

och näringslivets aktörer. Synpunkter har även möjliggjorts från länets 

invånare genom en enkätundersökning. Ett stort antal informations- och 

dialogmöten och workshops har arrangerats samt två stormöten med fokus 

på vision samt målområden och prioriteringar har genomförts. 

Härnösands kommun har utöver ovanstående tillfällen deltagit i dialog  

genom olika politiska forum och tjänstemannagrupperingar under hela 

arbetet med att ta fram förslaget till den nya regionala utvecklingsstrategin.  

Sammanfattande remissvar 

Remissvaret berör olika delar av strategidokumentet.  

De tre målområdena fångar de regionala förutsättningarna och utmaningarna 

och kompletterar vad vi själva beslutat om i kommunens tillväxtstrategi. 

Härnösands kommun föreslår dock korrigeringar i vissa delar av dessa.  

Kommunen anser att det är flera olika nivåer i beskrivna mål och 

prioriteringar. Vi föreslår att man ser över detta så att det blir en mer 

enhetlig struktur i dokumentet.  

Kommunen vill även föreslå omskrivning av Målområde: ”2030 är 

Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka” till 

”2030 har Västernorrland fler människor valt som sin plats att leva och 

besöka”. Detta för att lyfta att det är människor som gör en plats attraktiv.  

När det gäller principer för samverkan föreslås att Agenda 2030 lyfts upp en 

nivå över andra föreslagna principerna.  

Infrastrukturområdet bör bli tydligare prioriterad fråga.  

Kultur och kreativa näringar samt Höga kusten är tillgångar i Härnösands 

tillväxtstrategi. Båda områdena har stor betydelse som tillväxtfaktor. Vi 

föreslår därför att förtydliga kulturens roll i dokumentet. 

Därutöver föreslås ett antal korrigeringar i löpande text. 

Bedömning 

Regionala utvecklingsstrategin pekar ut en avgörande faktor för att lyckas.  

- Modigt regionalt ledarskap, en handlingskraft som möjliggörs genom 

strategisk samverkan mellan en rad aktörer. Vi är helt överens om detta och 

att det krävs kunskap, samsyn och en uttalad avsikt om strategisk samverkan 

för att kunna fatta modiga beslut om framtiden.  
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Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår med detta att 

kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi 

– Ett Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft.  

 

Beslutsunderlag 

- Regional utvecklingsstrategi – Ett Västernorrland - Handlingskraft, 

livskraft och naturkraft.   

 

Uno Jonsson  

Tillväxtchef 

Gungerd Johnsson-Grip 

EU samordnare/utredare 

 

Bilagor 

Remissvar från Härnösands kommun 

Ett Västernorrland - remissversion 
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Härnösands kommun 

871 80 Härnösand 

 

Besöksadress 

Stadshuset 
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www.harnosand.se 

Telefon 

0611-34 80 00 

Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 

Fax 

0611-34 80 30 

Bankgiro 

5576-5218 
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Remissvar från Härnösands kommun  avseende                                            

Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 
 

Härnösands kommun har tagit del av remissutgåvan till ny regional 
utvecklingsstrategi för Västernorrland ”Ett Västernorrland - Handlingskraft, 
livskraft och naturkraft”.  

Allra först vill Härnösands kommun framhålla att vi värdesätter den process som 
föregått framtagandet av den remissversion som nu finns tillgänglig, och att vi nu 
ges tillfället att medverka med ytterligare synpunkter.  

Härnösands kommun anger enligt remissvar nedan synpunkter/korrigeringar som 
vi anser tydliggör innehållet i dokumentet. (Understrukna, kursiverade 
ord/meningar är våra tillägg.) 

Ett modigt ledarskap som går före 

Härnösands kommun vill betona och understryka vikten av ett modigt regionalt 
ledarskap. Vi ska med gemensam kraft stärka vår plats i världen och göra 
Västernorrland till en attraktiv plats att bo, leva, studera och arbeta i. Inte minst 
viktigt är att få fler att besöka oss och arbeta för att det ska vara enkelt att driva 
och utveckla verksamhet. Vi ska tillsammans ansvara för påverkansarbetet 
regionalt, nationellt och internationellt, hitta finansieringslösningar och påskynda 
processer som är avgörande för vårt län. 

Funktionell samverkan har inga geografiska gränser 

Att arbeta tillsammans över läns-och landsgränser anser Härnösands kommun 
också vara centralt. Texten är betydelsefull utifrån att det inte ska finnas 
geografiska avgränsningar, men bilden ger en annan signal. Vi föreslår därför att 
bilden på sidan 8 där länet ser ut som en pusselbit ändras så att den görs mer 
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utåtriktad och att de runda formerna ersätts av mer utåtriktade symboler, inte 
bara mot grannlän utan mot våra nordiska grannländer och världen i stort. 

Smart Regional Samverkan – principer för regional utveckling 
Vi anser vi att principer för regional utveckling är ett bra angreppssätt för att skapa 
förutsättningar för ett gemensamt genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategin. Vi tror på att den gemensamma kraften och en bred 
sammanhållning i länet ska våga visa vägen för nya initiativ, där några kan gå före.  

Härnösands kommun har en avvikande synpunkt när det gäller princip Agenda 
2030. Vi vill föreslå en återgång till ett tidigare förslag där man lyfte upp Agenda 
2030 på en översiktlig nivå över de andra principerna. Vi anser att Agenda 2030 är 
en så pass grundläggande princip att den alltid måste beaktas i allt tillväxtarbete. 
Den sociala transformationen är en kritisk framgångsfaktor för hur vi ska nå 
uppsatta mål för arbetet med energi och klimat, globalt som lokalt. Därför är 
samverkan på alla nivåer viktig faktor. Därför är det extra angeläget att detta 
område lyfts fram som en extra prioriterad i strategin.  

När det gäller principen – Testa nytt och kontinuerligt lärande föreslår vi följande 
tillägg och ändringar i meningarna… ”För att nå resultat krävs det att vi vågar satsa 
på nya metoder och tillvägagångsätt”. ”Samtidigt behöver vi tillvarata och lära av 
tidigare erfarenheter för att vara resurseffektiva  som för oss framåt”. 
 
Kultur som värdefull tillgång 

Kultur- och naturmiljöer är omnämnda enbart i inledningen av texten under målet 
2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka, 
men saknas helt bland de prioriteringar som görs inom området.  

Kommunen har särskilt inkluderat kultur och kreativa näringar samt Höga kusten 
som tillgångar i Härnösands tillväxtstrategi. Båda områdena har stor betydelse som 
tillväxtfaktor. Vårt och regionens starka kulturliv samt pågående destinations-
utveckling bidrar till tillväxt på olika sätt.  

Mot bakgrund av detta och att kulturevenemang och andra upplevelser av olika 
slag är avgörande för val av bostadsort eller besöksanledning är det något vi 
föreslår borde lyftas fram i dokumentet. 

Härnösands kommun föreslår därför i kapitlet Västernorrland en berättelse på 
sidan 4 stycke 4, att meningen kompletteras så att det står ”… beslut för att 
naturkraften, vår miljö, kulturvärden och våra platsbundna resurser som skapar 
länets utvecklingsmöjligheter ...” 

Därefter föreslår vi under kapitlet Vår vision på sidan 5 stycke 2, att bör texten 
kompletteras så att det står ”… och värdefulla kultur-och naturmiljöer” 

Utöver det föreslår vi att texten under kapitlet Västernorrland och Välden sidan 
11 stycke 1, under Megatrender kompletteras så att det står ”… världens företag 
och institutioner, samhällen, dess kulturer, och ekonomier” .  

Under målområde 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att 
leva och besöka, föreslår utifrån ovanstående ett prioriteringstillägg. Ett rikt 
kulturliv och goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv. 
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Målområden 
Härnösands kommun anser att de tre målområdena väl fångar de regionala 

förutsättningarna och utmaningarna och kompletterar vad kommunen själv har 

beslutat om i kommunens tillväxtstrategi.  Dock vill Härnösands kommun föreslå 

korrigeringar i vissa delar av dessa. Dessutom anser vi att det är väldigt olika nivåer 

i beskrivna mål och prioriteringar. Vi föreslår att man ser över detta så att det blir 

en mer enhetlig struktur i dokumentet.  

2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt 
perspektiv 
Sida  Stycke   

12 4 Vi föreslår att komplettera första meningen 

Universitet och forskningsinstitut ”tillsammans med 

ett innovativt näringsliv ”har bidragit till att… 

13 4 Vi föreslår att texten ändras med ”Vi ser också att 

universitet och ”högskolor ”som befinner sig både i 

och utanför vår region som viktiga samarbetspartners 

13 Prioriteringar 

punkt 2 

Vi föreslår ordet ”möjliggöra” före investeringar och 

att byta ut till mot i länet 

13 Prioriteringar 

punkt 3 

Vi föreslår att lägga till ordet ”Näringsliv”, 

universitet, högskolor och…  

13 Prioriteringar 

punkt 4 

Vi föreslår att ta bort utropstecknet 

13 2:a stycket Vi föreslår omskrivning av stycke 2, för att korta ner 

meningar. För långa meningar gör det svårt att få 

grepp om textens budskap. 

 

2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och 
besöka 
Målområdet är viktigt där många frågor ska rymmas. Härnösands kommun önskar 
en  betoning på vikten av hållbar sammanhållen infrastruktur och lyfter den i 
prioriteringsordningen. Den bör också omnämnas mer i texten under rubrik 
Dessutom arbetar vi med. 

Sida  Stycke   

14 Rubrik Vi föreslår att rubriken ändras till 2030 har 

Västernorrland - ” fler människor valt som sin plats 

att leva och besöka” 

14  Stycke 2 Vi föreslår ny formulering stycke 2: ”2030 underlättas 

vårt sätt att resa genom ett funktionellt och 

sammanhållet system. Alla ser hållbart resande där 

delade resurser är en självklarhet och vår 

klimatpåverkan minskar ” 



Sida 

4(5) 

 

 

14 Stycke 3 Vi föreslår ny formulering av stycke3: ”Gemensamma 

satsningar och nya arbetssätt säkerställer att alla ska 

klara grund- och gymnasieskolan. Fler lokala lärande- 

och studiemiljöer och nya efterfrågade former för 

livslångt lärande ger snabbare väg till arbete.”  

 

14 Stycke 4 Vi föreslår ny formulering stycke 4: ”År 2030 har vi 

ökad närhet till omvärlden genom teknikutveckling och 

nya smarta resesätt.” 

15 Prioriteringar 

punkt 3 

Vi föreslår för att tydliggöra kopplingen mellan 

flexibelt lärande och livslångt lärande skulle 

kopplingen som finns i brödtexten även kunna återges i 

prioriteringen ”Fler flexibla former för livslångt 

lärande genom nya metoder, arbetssätt och lokala 

miljöer” 

15  Prioriteringar 

punkt 4 

Vi föreslår att lägga till ordet ”funktionellt och 

sammanhållet... 

15 Ny 

Prioritering 

Ett rikt kulturliv och goda möjligheter till ett aktivt 

friluftsliv 

15 Prioriteringar 

punkt 5 

Vi föreslår att stryka ordet upplevd som är subjektivt 

och svårt att mäta 

15 1:a stycket Vi föreslår vi ny text i hela första stycket: ”Med 

satsningar på att skapa flexibla övergångar mellan 

olika utbildningsformer samt mellan utbildning och 

arbete ökas tillgången till en bredare och mer rörlig 

arbetsmarknad.” 

 

2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att 
växa 
Även under detta målområde föreslår vi att man lyfter text  

Sida  Stycke   

16 2 Vi ser en felskrivning: I Västernorrland ligger vi i ligger i 

framkant i arbetet mot ett klimatneutralt flyg. Dessutom 

behöver det förtydligas vad som menas med klimatneutralt 

flyg? 

16 4 rad 4 Vi föreslår ett tillägg i meningen… diversifiering av våra 

styrkeområden…...”genom branschöverskridande 

samverkan”  

16  5 Vi föreslår att byta ut sista ordet i sista meningen mot 

”länets utveckling”. 

17 Prioriteringar 

punkt 2 

Vi föreslår ändra … som ger kraftigt minskad 

klimatpåverkan till ... ett sammanbundet ”hållbart” 

logistiksystem… och föreslår även stryka … för länets 

transportsektor 



Sida 

5(5) 

 

 

17 Prioriteringar 

punkt 5 

Vi föreslår ett tillägg … Utvecklade styrkeområden genom 

smart specialisering ”och branschöverskridande 

samverkan” 

Övrigt redaktionellt 
Remissutgåvan är väl avpassad i textmängd och visuellt tilltalande men bör ses i 
över i meningsuppbyggnad… Ex. Sidan 5, 3:e stycket 1:a meningen. 

Vi föreslår också att man bör ta bort överskriften på alla tre sidor som beskriver 
prioriteringar: ”Dessutom arbetar vi med” alt. omformulerar till Prioriteringarna 
berör även arbetet med: 

Under faktarutan på sidan 5, föreslår vi att ändra till 
Vilka är vi: ”Vi som tagit fram och genomför strategin är”…  
 
Under faktarutan på sidan 9, föreslår vi att se över meningsuppbyggnad och gör 
texten lättare att förstå. 
 
På sidan 10 beskrivs hur vi konkretiserar den regionala strategin. Vi föreslår att de 
strategier som inte är obligatoriska enligt lag, även bör nämnas under Koppling till 
andra planer och strategier. Som exempel: Regional livsmedelsstrategi. Det är 
viktigt att belysa att regionen anser att även andra strategier är viktiga för vår 
region kopplat till RUS och våra tillväxtambitioner. I protokoll 2018-05-29 för 
Regionstyrelsens Regionala utvecklingsutskott anges på sidan 6 i 
ärendebeskrivningen, att länets regionala livsmedelsstrategi ska knytas an till 
länets regionala utvecklingsstrategi. 

Härnösands kommun håller med om att det är vårt gemensamma ansvar att stärka 
vår plats i världen och göra Västernorrland till en attraktiv plats att bo, leva, 
studera och arbeta i eller besöka och inte minst driva och utveckla verksamhet. 
Region Västernorrland  har det formella ansvaret att leda arbetet till bättre 
samverkan inom länet, men Härnösands kommun ska tillsammans i regionen 
mobilisera den lokala gemensamma kraften för en gemensam framtidsinriktad 
plattform. 

 

Härnösand kommun 2019-10-08 

 

 

Andreas Sjölander    Uno Jonsson  
Kommunstyrelsens ordförande   Tillväxtchef 
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I Västernorrland är detta ingen bristvara, vår region 
är en plats fylld av kraft. Längs vår kust, genom våra 
älvdalar och djupa skogar finns stora resurser, natur-
kraft som många andra regioner endast kan drömma 
om. Detta har genom århundraden gett oss förut-
sättningar att färdas i en riktning som möjliggjort 
liv, hälsa och utveckling. Men dessa förutsättningar 
hade på egen hand inte räckt särskilt långt om det 
inte vore för alla som i generationer levt och verkat 
här. Med gemensamma ansträngningar har gårdar 
byggts, städer växt fram, industrier uppförts och ett 
samhälle skapats där vi lever och utvecklas tillsam-
mans.  

År 2030 är Västernorrland en region som vänt tren-
den. Mer än någonsin tidigare sker investeringar 
inom regionen, bland så väl privata företag som hos 
offentliga organisationer, som bland annat stärker 
vår plats som världsledande. Viktigt för oss och nå-
got som också bidrar till både Sveriges och Europas 
utveckling. Vi kan konstatera att vi, genom att tidigt 
tagit vara på digitaliseringens möjligheter, kunnat 
attrahera inte bara kapital, utan även människor, att 
söka sig till regionen.   

Vi har lyckats vända den demografiska utmaning-
en, där vi både blev färre och äldre.  Att det blivit så 
enkelt för oss att nå omvärlden, och för omvärlden 
att nå oss, har gjort vår region tillgänglig på ett sätt 
som lyft våra möjligheter att växa.  Påskyndade in-
frastruktursatsningar gav precis den effekt vi hopp-
ats. Fler invånare och besökare har bidragit starkt till 
regionens utveckling och varit med och format våra 
dynamiska städer och kreativa bygder. Tillsammans 
har vi gjort Västernorrland till den livskraftiga region 

vi är i dag. Vi är en del av ett sammankopplat Sverige, 
en nära del av världen. 

När vi ser tillbaka på den utvecklingsresa som Väster-
norrland gjort senaste tio åren är just ”tillsammans” 
något som sticker ut; att vi tidigt såg att summan av 
vår gemensamma kraft alltid är större än vår egen. 
Den handlingskraft och det starka ledarskap som nu 
präglar vår region har gjort att Västernorrland har 
en tydlig plats inom de breda nationella och interna-
tionella samarbeten som vi deltar i och formar. Le-
darskapet har bidragit till att modiga beslut fattats, 
ett mod som spritt sig till näringsliv offentliga- och 
ideella organisationer. Vår gemensamma ambition 
att skapa beredskap och flexibilitet för oförutsedda 
händelser har gjort oss mer förändringsbenägna. 
Vi ser trender och omvärldsförändringar och kan 
snabbt agera tillsammans när det behövs. Det har 
också gjort att vi tagit nödvändiga beslut för att na-
turkraften, vår miljö och våra platsbundna resurser, 
som skapar länets utvecklingsmöjligheter inte ska 
äventyras med hänsyn till framtida generationer. Vi 
kan med stolthet se tillbaka på ett framgångsrikt ut-
vecklingsarbete präglat av ansvarstagande och håll-
barhet.  

En viktig pusselbit i utvecklingsarbetet, från år 2020 
till i dag 2030, var vår regionala utvecklingsstrate-
gi. Strategin arbetades fram i bred samverkan och 
blev ett verktyg för samarbete kring våra gemen-
samt prioriterade frågor. Den bidrog starkt till att vi 
tillsammans samlade kraft och kunde genomföra de 
insatser som vi identifierat var viktigast för regionen, 
och för att alla vi som bor här, ska kunna nå vår fulla 
potential och leva ett hälsosamt liv. 

VÄSTERNORRLAND ÅR 2030
- En berättelse

Kraft - ett ord med många innebörder. Kraft handlar om riktning och förändring 
och om att det krävs en hel del för att vi ska uppnå det vi vill.  Kraften kan vara att 
ta ett steg åt ett håll man aldrig vågat ta förut, kraften att säga ifrån när något är 
fel eller kraften för att övervinna en svårighet. Kraft kan vara en stormvind över 

landskapet eller forsande vatten som letar sin väg. Kraft kan också vara förmågan 
att bjuda in och dela med sig, att sprida kunskap och glädje. 
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Visionen utgår från ETT Västernorrland där vi agerar 
tillsammans för Västernorrlands bästa och tillsammans 
skapar den handlingskraft som är nödvändig för att 
tillvarata Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i 
framtiden!  

Som geografiskt område har Västernorrland en rad 
platsbundna och naturgivna förutsättningar, vår 
naturkraft. Visionen fram till 2030 förutsätter att vi 
agerar ansvarsfullt och hållbart, och på så sätt säkrar 
ett konkurrenskraftigt näringsliv utan att riskera häl-
sosamma livsmiljöer och värdefulla naturmiljöer. Vi 
kommer mötas av samhällsutmaningar och målkon-
flikter och vet att de alternativ som lyfts fram och 
de beslut som fattas skapar förutsättningar för ett 
attraktivt Västernorrland, idag och i framtiden. 

År 2030 blickar vi tillbaka på år av handlingskraft, 
där gemensamma satsningar minskat klimatpåver-
kan, ökat social inkluderat digital transformation och 
skapat livskraft för länets invånare, företag och orga-
nisationer att leva, verka och trivas i Västernorrland.  
År 2030 är Västernorrland en växande region med 
attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder.

Vad är en regional  
utvecklingsstrategi och  
vad används den till? 
Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut våra ge-
mensamma långsiktiga målområden och prioritering-
ar, samt hur vi tillsammans ska arbeta för att uppnå 
visionen om ETT Västernorrland. Att ta fram och ge-
nomföra en regional utvecklingsstrategi (förkortas ofta 
RUS) är ett statligt uppdrag som styrs av lagen om re-
gionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630), samt 
förordningen 2017:583 om regionalt tillväxtarbete.  

I Västernorrland är det Region Västernorrland som är 
regionalt utvecklingsansvarig aktör med uppdrag att 
samordna framtagande, genomförande och uppfölj-
ning av den regionala utvecklingsstrategin. Region Väs-
ternorrland, länets kommuner, myndigheter, universi-
tet, näringsliv och civilsamhälle har gemensamt tagit 
fram den regionala utvecklingsstrategin och ställt sig 
bakom prioriteringarna. Vi har också ett gemensamt 
ansvar för genomförandet.

Den regionala utvecklingsstrategin är en pusselbit 
det som kallas för flernivåstyre, den röda tråd som 
binder samman strategier på lokal, regional, natio-
nell och internationell nivå. Vår strategi är därmed 
en del i genomförandet av den nationella strategin 
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, EU:s 
sammanhållningspolitik samt Agenda 2030. Samti-
digt är den regionala utvecklingsstrategin också vår 
sammanhållande länk på regional nivå för kommu-
nala strategier, planer och program.

Vilka är vi?
Vi i den regionala utvecklingsstrategin är de 
organisationer som tar fram och genomför 
strategin: Region Västernorrland, kommuner-
na, Länsstyrelsen, Trafikverket, Mittuniversi-
tetet, andra berörda myndigheter, näringsliv 
och civilsamhälle, samt alla andra som arbetar 
strategiskt för hållbar utveckling och tillväxt i 
Västernorrlandslän.

VÅR VISION 

Ett Västernorrland
- handlingskraft, livskraft och naturkraft. 

Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en hälsosam livsmiljö  
för framtida generationer. 
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Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi är, till-
sammans med andra kopplade obligatoriska planer och 
program, styrande för hur de regionala tillväxtmedlen 
(anslag 1:1) används och vägledande för framtagan-
de och genomförande av program för EU:s fonder för 
sammanhållningspolitiken såsom Regionalfond, So-
cialfond, Interreg-program och Landsbygdsprogram.  
Genomförandet ska också möjliggöras genom andra 
finansieringsverktyg på nationell- och EU-nivå.

Syftet med vår regionala utvecklingsstrategi är att 
ange de långsiktiga prioriteringarna för hur vi ska-
par hållbar tillväxt och utveckling i Västernorrland. 
Det betyder att även om strategin ofta anges vara en 
tillväxtstrategi, så är inte begreppet tillväxt  baserat 
på den traditionella definitionen, där enbart ekono-
misk tillväxt står i fokus. 

Så här har den regionala  
utvecklingsstrategin  
arbetats fram 
Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi har tagits 
fram i en bred och inkluderande process med kommu-
ner, organisationer, länsstyrelsen, andra myndigheter, 
näringsliv och civilsamhälle.  Därutöver har invånare runt 
om i Västernorrland svarat på en enkät om framtiden i lä-
net, antingen genom en muntlig intervju eller via sociala 
medier. Inspel till visionen kunde också ges vid en fram-
tidsdag som hölls öppen för allmänhetens deltagande.   
I genomförandet har vi, alla organisationer och aktörer 

Faktaruta: 

Den regionala utvecklingsstrategin är en strategi för 
hållbar regional tillväxt och utveckling:  
Vi väljer att utgå från Tillväxtverkets definition för 
hållbar tillväxt: 
Tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra 
behov idag — ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt — samtidigt som vi ger förutsättningar för 
kommande generationer att tillgodose sina behov.

som arbetar med utvecklings- och tillväxtfrågor i Väster-
norrland, också ett gemensamt ansvar för att resultat 
ska uppnås.

Erfarenheter från regionalt utvecklingsarbete i an-
dra regioner har tagits tillvara i vår regionala process 
genom deltagande i nationella nätverk. Löpande av-
stämningar har gjorts med andra regioner för att hitta 
kopplingar och synergier i det regionala utvecklingsar-
betet. Förutsättningar och utmaningar stannar inte vid 
en länsgräns och där likvärdiga prioriteringar och mål 
finns i respektive regional utvecklingsstrategi skapas 
också bättre förutsättningar för fortsatt samverkan.

För att uppnå samsyn och förankring har de regionala 
aktörerna i varje steg av processen haft möjlighet att 
bidra med inspel och synpunkter. Det gemensamma 
resultatet i varje delprocess har förankrats med politi-
ker och personer i Stora- och Regionala samverkansrå-
det. Samverkansråden har också ställt sig bakom den 
slutgiltiga strategin efter att regionens aktörer haft 
möjlighet att yttra sig under remisstiden.
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REGION 
VÄSTERNORRLAND

KRAMFORS
KOMMUN

SUNDSVALLS 
KOMMUN

HÄRNÖSANDS
KOMMUN

SOLLEFTEÅ
KOMMUN

ÖRNSKÖLDSVIKS
KOMMUN

TIMRÅ
KOMMUN

ÅNGE
KOMMUN

TRAFIKVERKET

MITTUNIVERSITET

NÄRINGSLIV

LÄNSSTYRELSEN
VÄSTERNORRLAND

BERÖRDA 
MYNDIGHETERCIVILSAMHÄLLE

ANDRA 
ORGANISATIONER

Ett modigt regionalt  
ledarskap behövs för att  
realisera visionen  
Utgångspunkten för vår regionala utvecklingsstrate-
gi är möjligheter och utmaningar inom en rad områ-
den, såsom klimat och miljö, teknikutveckling, säker 
digital transformation och allt snabbare samhällsför-
ändring, som tillsammans med demografiska fakto-
rer ökar kraven på våra samhällstjänster och välfärds-
uppdrag på kommunal och regional nivå. Samtidigt 
ska insatser för regional utveckling genomföras med 
gemensamma, begränsande resurser.  Vad krävs för 
att vi ska nå resultat? 

En avgörande faktor är ett modigt regionalt led-
arskap, en handlingskraft som möjliggörs genom 
strategisk samverkan mellan en rad aktörer. Region 
Västernorrland har det formella ansvaret som regi-
onalt utvecklingsansvarig aktör, men det regionala 
ledarskapet består inte enbart av en utpekad aktör, 
utan av en rad olika aktörer som kan och ska leda 
utvecklingsarbetet beroende på område och tillfälle. 
Att utöva ett modigt regionalt ledarskap handlar om 
att prioritera och våga välja bort för att nå långsiktigt 
hållbara resultat, särskilt när egna och gemensam-
ma resurser är begränsade. 

Det krävs kunskap, samsyn och en uttalad avsikt om 
strategisk samverkan för att kunna fatta modiga be-
slut om framtiden. Vi har insikt om att förändringsar-
bete tar tid, samtidigt som förändringstakten i värl-
den går allt snabbare. Det är därför avgörande för 
länets utveckling att vi vågar prioritera även om de 
synliga resultaten från förändringsarbetet inte alltid 
syns direkt. För att vara konkurrenskraftiga måste vi 
arbeta agilt i att möta förändringar och omställning-
ar. Vi behöver förbereda oss väl för att hantera det 
oväntade oavsett typ av händelse eller förändrings-
område.

Vi höjer vår ambitionsnivå 
Det är vårt gemensamma ansvar att stärka vår plats i 
världen och göra Västernorrland till en attraktiv plats 
att bo, leva, studera och arbeta i eller besöka och inte 
minst driva och utveckla verksamhet. Med utgångs-

punkt från ett modigt regionalt ledarskap ska vi effek-
tivt ansvara för påverkansarbetet regionalt, nationellt 
och internationellt, hitta finansieringslösningar och 
påskynda processer som är avgörande för vårt län. 
Gemensamt behöver vi synliggöra och diskutera sam-
hällsutmaningar och de målkonflikter som kan uppstå 
i de inbyggda intressekonflikter som följer av ett stra-
tegiskt och operativt hållbarhetsarbete i alla dimensi-
oner.  Ett modigt regionalt ledarskap tar ställning och 
kommunicerar de beslut som fattas för Västernorr-
lands framtid och för framtida generationer. 

Det finns områden där vi upplevs som ett splittrat 
län och sakområden där vi inte alltid stått enade för 
att bygga förutsättningar för Västernorrland. Samti-
digt finns här en lång tradition av samverkan, men 
nu krävs en ambitionshöjning. Genom att gemen-
samt stärka det modiga regionala ledarskapet har vi 
möjligheten att driva ett offensivt utvecklings- och 
förändringsarbete, samtidigt som vi skapar bered-
skap för oförutsedda situationer och händelser. 
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Funktionell samverkan har inga  
geografiska gränser
För genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin är 
funktionell samverkan central. Det betyder att vi i Väster-
norrland använder oss av de samverkanskonstellationer 
som är de mest funktionella för att nå målen i det regi-
onala tillväxtarbetet.  Även om den regionala utveck-
lingsstrategin gäller för det geografiska området Väs-
ternorrlands län ska länsgränsen aldrig bli ett hinder 
för att genomföra rätt satsningar med de bäst läm-
pade samverkansaktörerna oavsett geografi.

Vi behöver bli starkare, och det blir vi i samver-
kan med andra. Särskilt viktigt är samverkan 
med aktörer inom och utanför Västernorr-
land för att kunna påverka nationell- och 
EU-nivå. Samarbetet mellan de fyra norr-
landslänen är särskilt viktiga i det sam-
manhanget, precis som samarbetet 
med andra regioner med liknande 
förutsättningar som våra.  Utveck-
lade internationella samarbeten 
skapar också möjligheter för Väs-
ternorrland att skapa konkur-
renskraft och nå en långsiktigt 
hållbar utveckling.

Faktaruta:
Agenda 2030 med sina 17 globala mål är en viktig 
utgångspunkt för Västernorrlands regionala utveck-
lingsstrategi och det regionala tillväxtarbetet. De av 
FN utpekade globala målen är integrerade och odel-
bara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den eko-
logiska.

8  Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland
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• Flernivåstyre: Flernivåstyre betyder att berörda 
aktörer på olika nivåer (lokal, mellankommunal, re-
gional, nationell, EU-nivå och globalt) arbetar och 
aktivt styr mot gemensamma mål på olika nivåer. 
Flernivåstyre bidrar på så sätt till ett mer samord-
nat och effektivt tillväxtarbete på alla nivåer.

• Agenda 2030: För att skapa hållbar regional ut-
veckling i Västernorrland och uppnå målen i Ag-
enda 2030 ska de tre hållbarhetsdimensioner-
na alltid beaktas. Genom att alltid ta några steg 
framåt i alla tre dimensioner oavsett projekt, ak-
tivitet eller verksamhet så kommer vi på lång sikt 
att bidra till en förflyttning som skapar en hållbar 
utveckling med hänsyn till kommande generatio-
ner. Utifrån länets utmaningar och strukturer läg-
ger vi särskild vikt vid jämställdhetsperspektivet.

• Digitalisering och säker digital transformation:  
Digitalisering påverkar alla delar av vårt regionala 
utvecklingsarbete; saker, system och samhälle, in-
klusive beteende och tillit. Ibland är digitalisering 
ett måste för överlevnad och effektivitet, men ut-
gör samtidigt en konkret möjlighet för utveckling. 
Vår utgångspunkt är att tillvarata digitaliseringens 
möjligheter inom alla områden. Digitalisering och 
säker digital transformation ska prioriteras när 
den kan beskrivas och upplevas som meningsfull. 

Faktaruta:
Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar regional utveckling. 
Genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv med intersektionellt 
perspektiv i det regionala utvecklingsarbetet kommer kompetens, 
innovationsförmåga och företagsamhet från länets hela befolkning 
att tillvaratas. Det regionala utvecklingsarbetet ska i alla delar drivas 
av en normändrande ansats som utmanar stereotypa tankesätt och 
handlande kring kön och tillsammans med faktorer såsom ålder,  
etnicitet och funktionalitet samverkar. 

• Ta vara på potentialen i både stad och land:   
Västernorrland består både av täta och glesa miljöer.  
Vi tror att dynamiska, växande städer och en livskraf-
tig landsbygd kompletterar varandra. I det regiona- 
la utvecklingsarbetet arbetar vi för att ta tillvara till-
växtpotentialen i alla delar av länet för att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling.

• Låt aktörer gå före, alla behöver inte vara med 
på allt. Regional utveckling bygger på att vi sam-
verkar och gör saker tillsammans. Samtidigt till-
låter vi att aktörer som ligger i framkant inom sitt 
område går före då det gynnar den gemensamma 
utvecklingen. Vilka aktörer som går före är obero-
ende av geografi och varierar beroende på om-
råde.  

• Testa nytt och kontinuerligt lärande. För att nå  
resultat krävs det att vi vågar satsa på metoder 
och tillvägagångsätt som är nya eller alternativa. 
Samtidigt behöver vi tillvarata och lära av tidigare 
erfarenheter för att vara resurseffektiva. Genom 
ett ramverk för uppföljning, utvärdering och lä-
rande synliggörs resultat och effekter och vi ska-
par erfarenheter.

SMART REGIONAL SAMVERKAN  
– principer för regional utveckling 

Västernorrlands aktörer har identifierat ett antal grundläggande principer för det gemensamma  
regionala tillväxtarbetet. Principerna ska beaktas i de beslut och initiativ som tas inom ramen för den 
regionala utvecklingsstrategin. Utifrån regionala utmaningar och förutsättningar utgör principerna en 

förutsättning för strategisk samverkan, till stöd för att det regionala ledarskapet. Hur principerna 
beaktas kommer att följas upp kontinuerligt och utvärderas.



10  Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland REMISSVERSION

För att kunna göra detta kommer vår regionala  
utvecklingsstrategi konkretiseras genom:

• Utformning av ett ramverk för uppföljning, utvär-
dering och lärande. Ramverket anger indikatorer 
för alla prioriteri ngar och principer. För att på ett 
genomgripande sätt integrera Agenda2030 kom-
mer relevanta indikatorer som representerar de 
tre hållbarhetsperspektiven att kopplas till alla 
prioriteringar. Till viss del kommer kvalitativ upp-
följning med tillhörande indikatorer att användas. 
Ramverket förtydligar när och hur uppföljning 
sker. Ramverket ger oss möjlighet att följa upp alla 
mål med effekt- och processlogik.

• En strategisk arbetsplan som bryter ner målfor-
muleringar på medellång sikt, förslagsvis fyra år, 
samt en process för att aktualisera prioritering-
ar och målformuleringar varje år. Arbetsplanen 
ska synliggöra de prioriteringar och mål som inte 
följs upp i någon av de obligatoriska kopplade 
planer och strategier som tas fram i Västernorr-
land. Arbetsplanen ska tas fram efter beslut om 
ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 
och aktualiseras därefter varje år. Om arbetspla-
nen fortfarande bedöms vara aktuell slås priori-
teringarna fast ytterligare ett år. Om inte föreslås 
relevanta justeringar för beslut i Regionala sam-
verkansrådet. 

Både ramverket och den strategiska arbetsplanen 
ska utgå från en gemensam och tydlig effektlogik, 
det vill säga ett sätt att systematiskt formulera sam-
banden mellan vision, målområden, prioriteringar, 
aktiviteter och insatser. 

Ramverket och arbetsplanen blir verktyg för det lö-
pande regionala tillväxtarbetet och för dialog i syf-
te att arbeta resultatinriktat och säkerställa att våra 
gemensamma insatser blir så effektiva som möjligt. 
Dessa verktyg ger oss också möjlighet att löpande 
följa upp de valda principerna, Agenda 2030-målen 
och de tre hållbarhetsdimensionerna.

Koppling till andra planer och strategier

Det finns ett antal obligatoriska planer, strategier och 
handlingsprogram på regional nivå som har tydliga 
kopplingar till regional utveckling. Dessa arbetas fram 
på uppdrag av regeringen, uppdrag som endera riktas 
till Region Västernorrland eller Länsstyrelsen Väster-
norrland. Vissa av målområdena och prioriteringarna 
i vår regionala utvecklingsstrategi förtydligas och kon-
kretiseras i dessa planer, strategier och handlingspro-
gram. Det innebär att helheten i det regionala tillväx-
tarbetet i Västernorrland utgörs av dessa dokument 
tillsammans. Den regionala utvecklingsstrategin är 
också utgångspunkten för de regionala program och 
handlingsplaner som finns för genomförandet av EU:s 
sammanhållningspolitik.

Faktaruta: 

Exempel på obligatoriska planer och strategier:

• Regional biblioteksplan 
• Energi- och klimatstrategi 

HUR KONKRETISERAR VI DEN REGIONALA  
UTVECKLINGSSTRATEGIN?

• Regional digital agenda 
• Regional kulturplan
• Regionalt serviceprogram 
• Regional transportplan
• Trafikförsörjningsprogram

Den regionala utvecklingsstrategin är ett gemensamt och övergripande strategidokument med en 
vision, övergripande målområden och ett antal prioriteringar som ska följas upp och utvärderas. En 

genomförandetid på tio år gör att vi behöver verktyg för att kunna säkerställa och synliggöra att våra 
satsningar bidrar till måluppfyllelse och resultat. Vi kan behöva sätta delmål och utifrån resultat föra 

en diskussion om vad vi bör prioritera på kort och medellång sikt.

10  Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland
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Västernorrland - en del av 
världen
Det som sker i vår omvärld påverkar oss och vi på-
verkar omvärlden. Det påverkar vilka prioriteringar 
som på bästa sätt bidrar till att nå den gemensamma 
visionen och de identifierade målområdena. Med 
rätt strategiska vägval som tar hänsyn till effekterna 
av globala, nationella och regionala trender och ske-
enden är förutsättningarna för att nå resultat större. 
Vi måste därför förhålla oss till de allt snabbare för-
ändringarna i vår omvärld för att forma en önskad 
framtid och nå vår vision. Då kan vi också göra önsk-
värda avtryck i vår omvärld.

Megatrender

Globala megatrender är krafter som omformar värl-
dens företag och institutioner, samhällen och eko-
nomier. Megatrenderna påverkar oss olika beroen-
de på vart vi befinner oss och vilka våra uppdrag är. 
Att identifiera och förstå globala megatrender kan 
hjälpa både oss att fatta beslut gällande prioritering-
ar, insatser och investeringar som hjälper oss att for-
ma framtiden. 

Några av de globala megatrender som syns  
tydligt 2019 är

• Klimatförändringar 

• Demografi - åldrande befolkning  

• Urbanisering

• Globalisering

• Digitalisering - teknikutveckling

• Ökad fokus på hållbarhet

Vi lever i en komplex verklighet och behöver nya 
verktyg i planeringsarbetet som hjälper oss att för-
hålla oss till det oplanerade och oförutsedda, med 
kort och lång tidshorisont. Genom att bevaka om-
världen och identifiera trender kan vi skapa förut-
sättningar för ett regionalt utvecklingsarbete med 
större flexibilitet och framför allt med bättre bered-
skap att hantera det oförutsedda och därmed påver-
ka utvecklingen i vår önskade riktning.

Västernorrlands regionala 
utvecklingsstrategi utgår 
från följande målområden

 

Varje målområde innehåller en framåtsyftande be-
skrivning vilka insatser vi tror är genomförda till 
2030, följt av utpekade prioriteringar inom respek-
tive målområde samt en beskrivande text om kom-
pletterande insatser som bidrar till måluppfyllelse. 
Som utgångspunkt för valda målområden och pri-
oriteringar ligger övergripande utmaningar inom 
framför allt kompetensförsörjning samt resande och 
transporter.

ÅR 2030 HAR  

Västernorrland som plats stärkts i ett  

nationellt och globalt perspektiv

ÅR 2030 ÄR  

Västernorrland den plats som människor  

väljer för att leva och besöka 

ÅR 2030 ÄR  

Västernorrland platsen där företag och  

organisationer väljer att växa
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År 2030 arbetar vi i Västernorrland på enad front för 
att påverka nationell- och EU-nivå inom en rad olika 
politikområden för att skapa rätt förutsättningar för 
utveckling och tillväxt i Västernorrland. Genom det 
arbetet ökar möjligheterna att tillvarata länets po-
tential och har säkerställt att nationell- och EU-poli-
tik är flexibel nog för att kunna anpassas till regioner 
som Västernorrland. Påverkansarbetet är samord-
nat över länsgränserna och sker också tillsammans 
med andra relevanta aktörer, nationellt och interna-
tionellt. 

År 2030 är vi alla representanter för Västernorrland.  
I Västernorrland formerar vi oss för att ha en hel-
hetsbild av vilka investeringar och vilka kompeten-
ser som skulle tillföra mest mervärde för länet. Utåt 
arbetar vi strategiskt som en enhet för att attrahe-
ra den kompetens som behövs, oavsett om det är 
spetskompetens för styrkeområden eller värdefull 
kärnkompetens i moderna offentliga förvaltningar. 
Vi hjälps åt för att se till att etablera investeringar till 
länet, oavsett vart de hamnar geografiskt. 

Region Västernorrland har, i samverkan med kom-
muner och organisationer, gemensamt axlat det re-
gionala ledarskapet och tagit ansvar för att priorite-
ra och leda arbetet - och därför också lyckats med 
ett genomgripande förändringarabete. Vi har varit 
proaktiva och sett effekter av att låta aktörer gå före 
i utvecklingsarbetet.  Hållbarhetsaspekterna har be-
aktats och är en naturlig del i prioriteringarna, och 
intressekonflikter som uppstått har hanterats tydligt 
och kommunikativt. 

Universitet och forskningsinstitut har bidragit till 
att länets attraktivitet ökat genom högkvalitativ ut-
bildning och forskning, som lockat fler invånare till 
regionen och bidragit till att fler bor kvar. Vi har for-
merat oss, prioriterat och satsat på forskningsområ-
den som medfört erkännande på såväl nationell nivå 
som inom EU och internationellt.

2030 HAR VÄSTERNORRLAND  
 som plats stärkts i ett nationellt och globalt perspektiv
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Dessutom arbetar vi med: 
Hur vi tar oss an det gemensamma regionala ledar- 
skapet är avgörande för att resurseffektivt genom-
föra satsningar och samtidigt hantera målkonflikter.

Ett gemensamt funktionellt och gränsöverskridande 
påverkansarbete och samverkan är en förutsättning 
för att säkerställa att framtida politik på nationell- och 
EU-nivå beaktar utmaningar och tillvaratar möjlighe-
ter i vår glesa region. Utifrån ett strategiskt påver-
kansarbete som tydligt visar våra styrkor skapas vass 
och framgångsrik målgruppsanpassad kommunika-
tion som stärker länets attraktionskraft och ett ökat 
intresse för Västernorrland i ett globalt perspektiv.  

Ett stärkt kommunikationsarbete mellan regionala 
aktörer och organisationer bidrar till en tydligare dialog 
med medborgare och aktörer i omvärlden. 

Utifrån strategisk samverkan mellan högre utbild-
ning, FoU-aktörer, forskningsmiljöer och regionalt 
näringsliv skapar vi i Västernorrland fler kompe-
tensnoder med nationellt och internationellt erkän-
nande. Vi ser också universitet som befinner sig 
både i och utanför vår region som viktiga samar-
betspartners och viktiga aktörer för att vi ska kunna 
attrahera kompetens.

VÅRA PRIORITERINGAR INOM OMRÅDET ÄR:
• Samordnat påverkansarbete gentemot nationell och internationell nivå 

• Kraftsamling för att attrahera och behålla kompetens och investeringar till länet   

• Universitet, högskolor och forskningsinstitut är motorer för innovation och utveckling

• Ett modigt regionalt ledarskap som tar ansvar för framtiden! 
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År 2030 har våra städer och landsbygder växt och är 
välmående. Utvecklingen av klimatsmarta samhäll-
en, där vi värnar och tillgängliggör våra kultur- och 
naturmiljöer, bidrar till attraktiva boenden och fler 
besökare. Vi välkomnar människor till Västernorr-
land och genom vår ökade attraktivitet flyttar fler 
människor till vår region och fler väljer att bo kvar. 
Vår hållbara samhällsutveckling ger förutsättningar 
för social sammanhållning och jämlik hälsa, vilket är 
en viktig grund för hållbar regional utveckling.

2030 underlättas vårt sätt att resa till och från arbete, 
och utbildning och samhällsservice av ett funktionellt 
och sammanhållet system för resande med kollektiv-
trafik, där vi enkelt byter mellan trafikslag och känner 
tillit till att systemet fungerar. Ny teknik hjälper oss 
till nya resesätt och klimatsmart resande, även på or-
ter som inte trafikeras av traditionell kollektivtrafik.  

Alla ser hållbart resande med delade resurser som 
en självklarhet och vår klimatpåverkan minskar.  

Gemensamma satsningar och nya arbetssätt säker-
ställer att alla har en bra möjlighet att klara grund- 
och gymnasieskolan. Fler anpassade och nya former 
för lärande och kortare väg till arbete bidrar till kom-
petensförsörjning i hela länet. Flexibla utbildnings-
former skapar förutsättningar för livslångt lärande  
i en omvärld med snabb förändringstakt. 

År 2030 upplever vi i Västernorrland närhet till varan-
dra och närhet till världen. Genom fysiska mötesplat-
ser, digital uppkoppling och resmöjligheter oavsett tra-
fikslag, finns bra förutsättningar för att vi klimatsmart 
ska nå omvärlden. Vi har en ändrad attityd till beho-
vet av resande och förflyttning, där användandet av  
distansarbete och distansmöten är en normalitet.

2030 ÄR VÄSTERNORRLAND  
 den plats som människor väljer för att leva och besöka
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Dessutom arbetar vi med: 
Med satsningar på flexibla lärandeformer ligger ock-
så ambitionen att bättre förutse förändringar och 
nya krav på kompetens som skapar flexibla över-
gångar mellan olika utbildningsformer samt mellan 
utbildning och arbete.  Det ger en ökad tillgång till 
en bredare och mer rörlig arbetsmarknad. 

För att fler ska klara skolan och tillvarata sin potential 
genom livslångt lärande är en grundförutsättning att 
vi i Västernorrland möjliggör en jämlik och jämställd 
hälsa. En god folkhälsa handlar både om att hälsan 
bör vara så bra som möjligt och att den är jämlikt 
fördelad i befolkningen. En friskare befolkning med 
jämlik hälsa, bidrar till ett hållbart län, samt är en 
viktig grund för människors självständighet, utbild-
ning och arbetsliv.  I Västernorrland skapar vi förut-
sättningar för våra unga att göra medvetna val och 
att vara delaktiga i att länet fortsätter att utvecklas 
hållbart.

Attraktiva livsmiljöer i både landsbygder och städer 
förutsätter att kommersiell- och offentlig service, 

samt att fritids- och kulturutbud upplevs vara till-
gängliga. Den sammantagna tillgängligheten inne-
fattar både digital och fysisk tillgänglighet. Dessa 
kan både komplettera och ersätta varandra, med 
avsikten att inte lämna orter helt utan.  Tillgång till 
en snabb, stabil och säker uppkoppling är en grund-
förutsättning för att bo, verka och vistas i hela länet. 
Där det är svårt att ersätta bilresor med traditionell 
kollektivtrafik görs satsningar på att öka andelen 
fossilfria drivmedel för personresor. Alla ska ges en 
möjlighet att minska klimatpåverkan vid resande.

Platsers attraktivitet som boendeort påverkas av en 
rad faktorer, som utformningen av den fysiska mil-
jön, upplevd trygghet, vilka utbildnings-, arbets- och 
karriärmöjligheter som finns, närhet till kollektivtra-
fik samt utbud av såväl kultur- som naturupplevel-
ser. Möjligheten till delaktighet i det lokala samhäl-
let bidrar också till platsens attraktivitet.

VÅRA PRIORITERINGAR INOM OMRÅDET ÄR:
• Växande region med attraktiva, livskraftiga städer och landsbygder 

• Alla ska ha grundläggande behörighet från grundskola och gymnasium

• Fler flexibla former för lärande genom nya metoder och arbetssätt

• Ett sammanhållet system för hållbart resande 

• Ökad upplevd närhet till omvärlden, oavsett om den är fysisk eller digital
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där nya yrken uppstått. Vårt gemensamma arbete har sä-
kerställt att företag och organisationer kan tillgodose sina 
kompetensbehov. År 2030 motsvarar utbildningsutbudet 
och utbildningsformerna i stor utsträckning arbetsmark-
nadens reella behov av kompetens. Både när det gäller 
specifik och generell kompetens. Vårt näringsliv och våra 
organisationer deltar aktivt i arbetet med att utbilda och 
informera om arbetslivets nuvarande och framtida möj-
ligheter. Outnyttjad kompetens välkomnas och tas till 
vara. I Västernorrland gör vi plats för alla.

Vårt arbete med smart specialisering är en integrerad del 
av tillväxtarbetet och bidrar till ökade förädlingsvärden 
fler kunskapsintensiva och högteknologiska företag samt 
diversifiering kring våra styrkeområden. 

2030 skapas fler innovativa lösningar i Västernorrland. 
De ger förutsättningar till utveckling och transformation 
såväl inom offentliga verksamheter som inom det privata 
näringslivet. Innovationer företagsamhet och ett dyna-
miskt näringsliv ger mervärde till våra invånare och bi-
drar till näringslivsutveckling.

2030 erbjuder Västernorrland ett innovativt klimat och 
en mycket attraktiv miljö för hållbara företag och organi-
sationer som genererar tillväxt och sysselsättning.  Vi har 
kunskapsdrivna miljöer som bejakar de styrkeområden 
som identifieras i vår smarta specialiseringsstrategi och 
på så sätt möjliggör innovativa arbetsprocesser som ska-
par innovationer och konkurrenskraft, inte minst i våra 
små och medelstora företag. Insatser för entreprenör-
skap och en tydlig stödstruktur kompletterar bilden och 
bidrar till ett ökat företagande. Samtidigt som vi värnar 
vår miljö och tar tydliga steg mot social hållbarhet.

Vi har en stärkt transportinfrastruktur för alla fyra tra-
fikslag. Stora steg har tagits för att bygga nödvändig 
järnväg, vilket skapar goda möjligheter för både större 
arbetsmarknadsregioner och effektiva och klimatsmar-
ta transporter av gods som ger våra företag möjligheter 
att växa och exportera. I Västernorrland ligger vi i ligger i 
framkant i arbetet mot ett klimatneutralt flyg.

År 2030 har vi har haft ett antal år med allt snabbare struk-
turomvandling med en delvis förändrad arbetsmarknad 

2030 ÄR VÄSTERNORRLAND  
 platsen där företag och organisationer väljer att växa
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Dessutom arbetar vi med: 
Företagande och entreprenörskap i alla branscher, 
från tillverkningsindustri till tjänstesektor, besöksnäring 
och kulturella och kreativa näringar ska gemensamt bi-
dra till fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning, samt 
fler och växande hållbara företag. Bättre förutsättningar 
för ägar- och generationsskiften kommer att bidra till att 
behålla arbetstillfällen. Med satsningar på samhällsen-
treprenörskap och social innovation formar vi ett mer 
inkluderande näringsliv. En diversifierad företagsstruktur 
skapar robusthet. Genom att proaktivt verka för digital 
transformation, verksamhetsutveckling, och tjänsteinno-
vation bidrar vi också till att skapa moderna offentliga or-
ganisationer och statliga myndigheter som blir attraktiva 
arbetsgivare för befintliga och nya invånare.

Kapacitet till forskning och innovation hos små och med-
elstora företag behöver öka och kopplingarna mellan 
näringsliv och forskning bör stärkas. Samarbeten med 
aktörer i andra regioner med liknande och kompletteran-
de specialiseringar måste främjas för att skapa ytterligare 
innovation och utbud högre upp i globala värdekedjor.

Det regionala systemet för finansiering, samt företags- 
och innovationsstöd ska vara tydligt och sammanhållet. 
Det ska vara lätt att förstå vem som gör vad. Vi formar 
stödsystem där vi i det regionala ledarskapet identifie-
rar och genomför gemensamma prioriteringar med ett 
proaktivt och långsiktigt förhållningssätt.  

Prioriteringarna inom målområdet ska bädda för att vi 
kan hantera och ta tillvara omvandling oavsett om den 
skapas av digitaliseringen, eller är den utmaning och 
möjlighet som miljöomställning betyder. Vi sätter fokus 
på hållbar näringslivsutveckling inom alla sektorer och 
ser speciellt till att entreprenörskap hos alla grupper 
främjas, inte minst för unga och ur ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv.  

Långsiktigt ligger fokus för våra transporter i en utbyggd 
järnväg, men under tiden är flyget det trafikslag som er-
bjuder långväga tillgänglighet till rimlig restid och vägnä-
tet det som ger förutsättningar för transporter.  Omställ-
ning till fossilfritt flyg är en stor utmaning, men också en 
utvecklingspotential för ett konkurrenskraftigt näringsliv. 

En annan viktig förutsättning för företags tillkomst, väx-
ande och etablering är att vi i regionen har en mer sam-
ordnad fysisk planering som ger en mer enhetlig bild 
av vad vi som region kan erbjuda.   En mer samordnad 
övergripande fysisk planering stärker samspelet mellan 
tillväxtfrågor, bebyggelseutveckling, folkhälsa, miljö samt 
infrastruktur och kollektivtrafik vilket underlättar utveck-
ling av regionens styrkeområden.

VÅRA PRIORITERINGAR INOM OMRÅDET ÄR:
• Finansieringsbeslut tagna för genomförande av nya Ostkustbanan, Mittstråket  

och Ådalsbanan

• Ett sammanbundet logistiksystem som ger kraftigt minskad klimatpåverkan  
från länets transportsektor

• Ett regionalt matchat utbildningsutbud

• Skola och arbetsliv samverkar kring arbetsmarknadens möjligheter för ökad matchningsgrad 

• Utvecklade styrkeområden genom smart specialisering

• Fler nya och växande hållbara företag och fler företagsamma invånare

• Utvecklat och sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem
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Ständiga förbä�ringar
Kvalitetssäkring

ATT MÄTA RESULTAT  
OCH EFFEKTER

Genom att skapa ett ramverk för uppföljning, utvär-
dering och lärande systematiseras arbetet med sikte 
på ett effektivt genomförande av den regionala ut-
vecklingsstrategin. Ramverket för uppföljning, utvär-
dering och lärande är ett dokument som anger vad 
som ska följas upp, hur det ska göras och när, samt 
vilka utvärderingar som ska göras och när. Ramver-
ket anger även vem som har ansvar för olika delar 
och funktioner i systemet.

Målområden och prioriteringar i den regionala ut-
vecklingsstrategin bryts därför ned i indikatorer som 
identifierar mätbara förändringar. Genom att följa 
upp indikatorerna kontinuerligt skapar vi en uppfatt-
ning om vi rör oss i önskvärd riktning. Vi kan även 
identifiera framsteg och exemplifiera satsningar som 
gett resultat. Om våra satsningar inte ger väntat re-
sultat ger ett systematiskt arbete för uppföljning, 
utvärdering och lärande förutsättningar att förändra 
och åtgärda framtida satsningar.  

Agenda 2030 och dess odelbara globala mål ska ge-
nomsyra Västernorrlands regionala utvecklingsstrate-
gi. Det blir därför extra viktigt att ramverket inkluderar 
relevanta indikatorer för mätning av de tre hållbar-
hetsperspektiven. Måluppfyllelse och resultat kom-
mer därmed alltid att bedömas med ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet som utgångspunkt.

Om den regionala utvecklingsstrategin 
behöver förändras

Händelser i vår omvärld eller inom regionen kan be-
tyda att hela eller delar av den regionala utvecklings-
strategin behöver uppdateras. Det kan gälla priorite-
ringar eller beskrivningar av trender som påverkar 
oss. Eller något annat. En förändring eller uppdate-
ring sker främst vid den obligatoriska översynen som 
ska göras varje mandatperiod, men är även möjlig 
att initiera om aktörerna i länet gemensamt beslutar 
om en sådan översyn. 

Det regionala tillväxtarbetet ska följas upp och utvärderas i alla regioner. För att försäkra oss om att 
de insatser och aktiviteter som genomförs i Västernorrland bidrar till hållbar regional utveckling måste 
den regionala utvecklingsstrategin systematiskt följas upp, analyseras, kommuniceras och diskuteras 

för att också bidra till kontinuerligt lärande.
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REGION VÄSTERNORRLAND 
Telefon: 0611-80 000 
E-post: region.vasternorrland@rvn.se 
www.rvn.se

Ett Västernorrland
Handlingskraft, livskraft och naturkraft



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2019-000203 3.1.3.2 

Arrende padelbana, del av Ön 2:64 och 2:70 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogat avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Ön 

2:64 och 2:70.  

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 

Tillväxtavdelningen har delegation från kommunstyrelsen att teckna avtal 

upp till fem (5) år på arrenden och nyttjanderätter på kommunal mark.  

Tillväxtavdelningen har upprättat förslag till avtal gällande lägenhetsarrende 

för uppförande av en padelbana, på del av fastigheterna Ön 2:64 och 2:70. 

Arrendatorn avser att bygga två padelbanor utomhus, vilka kommer att 

kunna hyras av allmänheten. Arrendet gäller i 10 år med 1 års förlängning 

om uppsägning ej sker 6 månader innan arrendetidens slut. Avtalet är 

villkorat med att en padelbana ska vara uppförd senast 30 juni 2020, i det fall 

detta villkor ej är uppfyllt upphör avtalet omedelbart att gälla utan 

uppsägning. 

Samhällsförvaltningens fritidsavdelning har deltagit i beredningen av detta 

ärende. 

Socialt perspektiv 

Uppförande av en padelbana har en positiv inverkan på det sociala 

perspektivet, då det ger möjlighet för kommunmedborgarna och andra att 

umgås, röra på sig och utöva en ny sport. 

 

Ekologiskt perspektiv 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-24 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-09-10   

Arrendeavtal - Padelbana, del av Ön 2:64 och 2:70 

______  

 



 

 

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 
 

 
 
Tillväxtavdelning 
Hanna Wiklund, 0611-34 81 17 
hanna.viklund@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2019-09-10 

 
Dnr  

KS/2019-000203 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Arrende padelbana, del av Ön 2:64 och 2:70 

Förslag till beslut  

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

att godkänna bifogat avtal om lägenhetsarrende på del av fastigheten Ön 

2:64 och 2:70.  

Beskrivning av ärendet 

Tillväxtavdelningen har delegation från kommunstyrelsen att teckna avtal 

upp till fem (5) år på arrenden och nyttjanderätter på kommunal mark.  

Tillväxtavdelningen har upprättat förslag till avtal gällande lägenhetsarrende 

för uppförande av en padelbana, på del av fastigheterna Ön 2:64 och 2:70. 

Arrendatorn avser att bygga två padelbanor utomhus, vilka kommer att 

kunna hyras av allmänheten. Arrendet gäller i 10 år med 1 års förlängning 

om uppsägning ej sker 6 månader innan arrendetidens slut. Avtalet är 

villkorat med att en padelbana ska vara uppförd senast 30 juni 2020, i det 

fall detta villkor ej är uppfyllt upphör avtalet omedelbart att gälla utan 

uppsägning. 

Samhällsförvaltningens fritidsavdelning har deltagit i beredningen av detta ärende. 

Socialt perspektiv 

Uppförande av en padelbana har en positiv inverkan på det sociala 

perspektivet, då det ger möjlighet för kommunmedborgarna och andra att 

umgås, röra på sig och utöva en ny sport. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan   

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningen har upprättat ett arrendeavtal med arrendatorn,  

se bilaga 1  



 
Härnösands kommun 
 
Tillväxtavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-09-19 
Dnr 

KS/2019-000203 
 

 

Uno jonsson 

Tillväxtchef 

Hanna Wiklund 

Mark och exploateringshandläggare 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - arrendeavtal 



 

 

Postadress 

Tillväxtavdelningen 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 

Nybrogatan 13 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

 

 
 

 
Bankgiro 

5576-5218 
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Dnr KS  

 

 
  

 

Avtal om lägenhetsarrende 

Jordägare 

Härnösands kommun, Org nr: 212000-2403, genom dess kommunstyrelse.  

Postadress: 871 80 Härnösand 

Kontaktperson: Hanna Viklund  

Tel: 0611-348117 

Arrendator 

Jon Hedman, Org,nr:760317-7275 

Nysätersbägen 10 

741 42  Knivsta 

Mail: jon@utk.se 

Tel: 070-6972855 

     

1 § Arrendeställe 

Del av fastigheten Härnösand Ön 2:64 och 2:70 Arrendestället har markerats 

med röd yta på bifogad karta. 

2 §  Ändamål 

Arrendestället skall användas för uppförande av två padelbanor i storlek 10 

x20 m per bana, arrendeområdet kommer att vara totalt 30 x 30 m. 

Arrendatorn svarar församtliga kostnader gällande markarbete och 

uppförande av padelbanorna, samt anslutningsväg/stig från parkeringen intill 

högslätten. 

Arrendatorn får inte på arrendestället uppföra någon annan anläggning utan 

jordägarens samtycke. 

Arrendatorn är skyldig att följa gällande hälsoskydds- och 

miljöskyddslagstiftning samt inhämta de myndighetstillstånd som erfordras 

för verksamheten. Arrendatorn svarar för de kostnader som kan föranledas 

av de åtgärder som kan påfordras enligt denna lagstiftning. 

 

mailto:jon@utk.se
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3 § Arrendetid 

Arrendet gäller i 10 år från och med 2019-11-01. Förutsatt att villkoren 

enligt §13 har uppfyllts.  

Arrendetiden förlängs därefter med ett år i sänder om uppsägning inte sker 

senast 6 månader före arrendetidens slut.  

4 § Arrendeavgift  

Arrendeavgiften är 7500 kronor för varje år.  

Avgiften skall betalas i förskott, mot faktura. 

Arrendeavgiften är baserad på konsumentprisindextalet (totalindex) 330,72 

för oktober månad 2019 och gäller under det första arrendeåret. För varje 

följande arrendeår skall avgiften justeras så att den följer indexändringarna 

fram till oktober månad närmast före det aktuella arrendeårets början. 

Vid försenad betalning ska dröjsmålsränta utgå med den procentsats som 

följer av den räntelag som gällde vid avtalets ingående. 

5 § Förbud mot överlåtelse 

Arrendatorn har rätt att överlåta arrendet på ett av honom startat aktiebolag. I 

övrigt äger arrendatorn eller hans konkursbo inte rätt att utan jordägarens 

skriftliga samtycke överlåta arrendet eller annars sätta annan i sitt ställe.  

6 §  Arrendeställets skick 

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinns på tillträdesdagen.  

Arrendatorn ansvarar för drift och underhåll av arrendeområdet och  är 

skyldig att alltid hålla arrendestället i ett vårdat skick. Arrendatorn är skyldig 

att inom 7 dagar laga sönderslagna glasrutor, staket och andra anordningar 

som hör till padelbanan. I det fall inte rättelse sker trots uppmaning från 

kommunen äger kommunen rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.  

Arrendatorn svarar för att miljöfarlig verksamhet ej bedrivs i samband med 

brukandet av arrendestället. 

På arrendestället får inte anordningar för reklam annat än för den rörelse som 

bedrivs på området sätts upp. Arrendatorn är skyldig att söka erforderliga 

tillstånd.  

7 §  Inskrivningsförbud 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

8 § Arrendet upphörande 

När arrendet upphör ska arrendatorn bortföra samtliga anläggningar och 

återställa området i så vitt möjligt ursprungligt skick- eller enligt jordägarens 

anvisningar. Arrendatorn ansvarar även för att åtgärda eventuella skador när 

upplåtelsetiden upphör. Arrendatorn ska meddela Jordägaren då 

avstädning/återställning av området är verkställt så att besiktning kan 

genomföras. Om arrendatorn inte uppfyller sitt åtagande i denna del har 

Jordägaren rätt att åtgärda bristerna på arrendatorns bekostnad.  



 
 
 
 

 
Sida 

3(4) 

 

 
 

 

 

 

Arrendatorn inte har rätt till ersättning med anledning av arrendets 

upphörande. 

13 § Särskilda villkor 

För arrendet skall härutöver gälla följande villkor: 

Detta avtal måste godkännas av Kommunstyrelsen i Härnösands kommun 

genom beslut som vinner laga kraft för att vara giltigt mellan parterna. 

I det fall arrendatorn inte har uppfört minst en padelbana inom 

arrendeområdet senast 30 juni 2020 upphör avtalet omedelbart (dvs 200630) 

att gälla utan uppsägning. 

Innan byggnation och utsättning sker skall arrendatorn ta kontakt med 

jordägaren för att tillsammans se ut den exakta platsen för anläggandet av 

padelbanan och gångväg från parkeringen. 

Arrendatorn Arrendatorn ansvarar även för att införskaffa eventuell 

elanslutning till området, och erlägger avgift för den elkraft han förbrukar 

och motsvarande fasta avgifter som hänför sig till arrendestället. 

14 § Skiljedom 

Tvister i anledning av detta arrendeförhållande skall avgöras av skiljemän 

enligt lag om skiljeförfarande (1999:116). Länets arrendenämnd skall vara 

skiljenämnd. 

15 § Hänvisning till jordabalken 

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap. jordabalken eller annars i lag stadgas om 

lägenhetsarrende. 

 
17 § Kontraktsexemplar 

Detta avtal har upprättats i två exemplar, av vilka jordägaren och arrendatorn 

tagit var sitt. 

 

Härnösand 2019-  

  

_________________________ _____________________  

Uno Jonsson    Hanna Viklund 

Tillväxtchef, Härnösands kommun Mark & exploateringshandläggare 

 

Härnösand 2018-   

   

________________________ _____________________  

Jon Hedman   XX 

Arrendator   Arrendator   

  

Bilagor 
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Bilaga 1, karta över arrendeområdet 



Kartbilaga 1, Lägenhetsarrende, del av Ön 2:64 och 2:70

Kommunstyrelseförvaltningen

KS2019-

Översiktsbild

Brunne gården



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-09-25 

 
Dnr  

KS/2019-000101 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Ekonomisk månadsrapport augusti 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året. 

   

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

Åsa Rönnlund 

Strateg 

 

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport augusti 

Bilaga 1 Finansrapport augusti 

Bilaga 2 Socialnämndens delårsrapport T2 augusti 



 
 

 

Ekonomisk må nådsråpport 

Augusti 2019 

Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska 

situation och utveckling löpande under året med kommentarer. 

Rapporten avser endast resultat för kommunens nämnder och är upprättad utifrån nämndernas 

månadsbokslut.  

Bilaga 1 Finansrapport för perioden 2019-08. 

 

 

Årsbudget 2019 

Driftsbudget   (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) + 
Kommunfullmäktige (KF) 

Skattemedel 158 900 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -275 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) Skattemedel 57 500 

Externa intäkter 5 300 

Kostnad -122 500 

Samhällsnämnden (SAM) Skattemedel 179 600 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -202 700 

Skolnämnden (SKO) Skattemedel 600 300 

Externa intäkter 86 800 

Kostnad -693 400 

Socialnämnden (SOC) Skattemedel 596 600 

Externa intäkter 87 000 

Kostnad -685 600 

 

Investeringsbudget  (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) 9 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) 500 

Samhällsnämnden (SAM) 49 000 

Skolnämnden (SKO) 2 000 

Socialnämnden (SOC) 500 

Sammanfattning 

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. augusti är bättre än det budgeterade resultatet för 

perioden.  Alla nämnder förutom socialnämnden har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket 

innebär att nämndernas intäkter är lika stora som eller större än kostnaderna. 

Likviditeten per den sista dagen i månaden är högre för augusti månad jämfört med juli, även  

högre än den sista augusti 2018. Figur 5 visar att det under månaden betalats ut 1 180 tkr 

avseende investeringsprojekt, att jämföra med juli månad då 482 tkr utbetalades. 

Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har som högst utnyttjats till 37,0% under månaden.  

Kommunens låneportfölj är oförändrad under augusti månad, och ligger kvar på 210 000 tkr, se 

figur 6. 

 

 



 
 

 

Ackumulerat I/K-tal (Intäkter/kostnader) 

Målet för ekonomi i balans är i vanliga fall ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än 

kostnaderna. Då vissa nämnder under 2019 har ett beslutat resultatöverskott innebär detta i I/K-talet för alla 

inte strävar efter att nå 1,00 utan ett högre tal. För augusti månad är I/K-talet 1,00 eller där över för samtliga 

nämnder förutom socialnämnden som ligger alldeles under 1,00 med ett I/K-tal på 0,99. 

Figur 1 Ackumulerat I/K-tal för 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Ackumulerat resultat nämnder 

Det budgeterade resultatöverskottet för nämnderna 2019 är 17 000 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna 

den sista december 2019 ska ha ett samlat överskott på (minst) 17 000 tkr. Den blå kurvan i grafen nedan visar 

hur nämnderna har tänkt sig skapa detta överskott på helårsbasis, och ersätter därmed den ordinarie 

budgetkurvan. 

Den röda kurvan visar nämndernas samlade utfall för perioden. Så länge den röda kurvan håller sig ovanför den 

blå är det samlade utfallet för nämnderna bättre än vad som budgeterats för perioden, dvs. nämnderna har 

högre intäkter eller lägre kostnader än vad de budgeterat, och därmed ett positivt resultat. 

Det ackumulerade utfallet t.o.m. sista augusti visar att den röda utfallskurvan fortfarande håller sig ovanför den 

blå och att avståndet är i det närmaste lika stort som per den sista juli. 
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Figur 2 Ackumulerat resultat för nämnderna 2019 

 

Figur 3 Ackumulerat resultat per nämnd 

Resultat 2019 
       tkr jan feb mar apr maj jun jul aug 

KS 8 617 13 854 15 955 18 427 18 798 14 027 19 306 18 138 

ALN 712 1 472 1 973 3 147 3 166 3 218 2 554 3 308 

SAM 4 220 2 365 -890 650 -910 628 572 -16 

SKO 3 259 2 708 5 044 2 615 1 228 911 1 614 253 

SOC -1 925 -1 059 -1 264 -39 210 387 -3 770 -1 522 

Utfall 14 883 19 339 19 339 24 799 22 491 19 170 20 276 20 161 

 

En grön ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett gult/rött resultat innebär ett underskott, av mindre/större 

karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet, oavsett budget för perioden.  

Det samlade utfallet är alltså 20 161 tkr bättre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 

perioden. 

Likviditet 

Under augusti månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2019-08-30, med ett saldo på 29 581tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2019-08-21, med ett saldo på -33 262 tkr. 

Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr, vilket innebär att checkkrediten som högst var utnyttjad till 37,0% 

under perioden. 

I figur 5 visas investeringsprojektens likvidpåverkan under perioden. De visar att det från kommunens 

bankkonto under augusti utbetalades sammanlagt 1 180 tkr avseende investeringsprojekt.  
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Figur 3 Likviditet, glidande medelvärde 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Figur 4 Investeringar, likviditetspåverkan (senaste 13 månaderna) 

 

 

 

Låneportfölj 

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sista augusti. Inga nya lån har tecknats under perioden. 

Inge lån förfaller till betalning under resterande del av året. 
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Figur 5 Låneportfölj 

 

 

Fokusområde Socialnämnd 

Se socialnämndens delårsrapport per sista augusti 2019. 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden 
inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, 
omsorg om funktionshindrade, samt äldreomsorg och inom den kommunala 
hälso- och sjukvården, tillstånd för alkoholservering, samt ytterligare några 
lagområden liksom vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när 
vården och omsorgen av en kommunal angelägenhet har lämnats över till 
annan aktör med stöd av kommunallagen. 

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det 
finns insatser som inte styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt 
och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. Socialförvaltningen har fem 
verksamhetsområden, hälso- och sjukvård, hemtjänst, särskilt boende, individ 
och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Direkt underställd 
socialnämnden finns också medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för 
kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns 
personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas 
rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat. 
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2 Viktiga händelser 

Individ- och familjeomsorgen 

Under andra tertialet har kostnader för försörjningsstöd fortsatt att minska. 
Framförallt beroende på fler sysselsatta och sänkta kostnader för nyanlända.  

Den länsgemensamma familjehemsorganisationen (GFO) som ska ansvara för 
rekrytering av nya familjehem startade upp i juni. GFO förväntas bidra till lägre 
kostnader för konsulentstödda familjehem.  

 

Biståndsenheten 

Enheten jobbar aktivt med externa placeringar inom omsorgen, både för att få 
ned kostnader, men även för ökad kvalitet. Enhetschefen slutade för att gå 
vidare till annat jobb den sista augusti. Ersättningsrekrytering är det mest 
sannolika, men en mindre översyn pågår över framtida struktur.  

 

Omsorg om funktionshindrade 

Verksamhetsområdet har fortfarande några kostnadsintensiva ärenden, det vill 
säga en-mot-en lösningar för brukare som utifrån sitt behov behöver bo under 
anpassade former. Det kan till exempel vara lösningar där brukaren bor i 
enskild gruppbostad med stöd av personalgrupp.  

Branden som inträffade vid Vårstagatan 9A/9B i slutet av mars innebar att nio 
brukare stod utan bostad. Ugglan är tillfällig hemvist och beräknad återflytt till 
Vårstagatan är juni 2020.  

 

Hemtjänst 

De utförda hemtjänsttimmarna under tertial 2 har legat mellan 594 och 618 
utförda timmar per dag, i hela kommunen. Av det står privata utförare för cirka 
22,5 % av den utförda tiden. Den kommunala hemtjänsten har kostat mer än 
budgeterat vilket till största del beror på högre personalkostnader än 
budgeterat. Verksamheten upplever fortsatt relativt stora svängningar på 
enhetsnivå gällande personers behov av hemtjänst, vilket gör det komplicerat 
att hinna korrigera personalantalet i tillräckligt snabb takt. Under årets första två 
tertial har mellan 92 och 93 procent av alla kostnader varit personalkostnader.  

 

Särskilt boende 

Särskilda boendena Ugglan och Älandsgården övergick i februari 2019 till 
kommunal regi efter att ha varit på entreprenad. Socialnämnden tog beslut om 
att Ugglans särskilda boende successivt ska avvecklas under 2019 och senast 
juni 2020. Avvecklingen av boendet pågår och hittills har 24 platser avvecklats.  

Socialnämnden tog beslut om att tillfälligt omvandla en korttidsavdelning till 
särskilda boendeplatser för demens. Denna förändring är utförd under februari 
och idag bor brukare med demensdiagnos tillsvidare i dessa lägenheter. Färre 
korttidsplatser kräver ett fortsatt arbete med att utveckla nya arbetssätt och 
rutiner. 
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Beslut togs även att alla tjänster som aktivitetsledare skulle avvecklas. 
Förändringen är genomförd under februari och mars. Förändringen har under 
årets åtta första månader fått konsekvenser för möjligheterna att kunna ge de 
som bor på kommunens äldreboenden aktiviteter i samma utsträckning som 
tidigare. Nya arbetssätt håller på att tas fram för att se i vilken grad aktiviteter 
kan planeras in. Under årets första åtta månader ses en tydlig negativ 
konsekvens att kommunen inte längre kan erbjuda aktiviteter i samma nivå som 
tidigare.  

Nattbemanningen på Koltrastens och Ädelhems äldreboenden förändrades då 
beslut togs om sänkt bemanning. Nya arbetssätt har arbetats fram samt hjälp 
av välfärdsteknik har möjliggjort förändringen som är genomförd och nu 
fortlöper bra. 

De förändringar och beslut som togs i och med den ekonomiska situationen 
påverkar hela verksamheten särskilt boende. Ett omfattande omställningsarbete 
pågår och har till viss del genomförts. Besluten om besparingar samt 
omställningsarbetet ställer krav på verksamheten att arbeta fram nya arbetssätt 
och se över möjligheterna till att i större utsträckning använda välfärdsteknik. I 
och med alla förändringar som genomförts under årets första åtta månader har 
både brukare och medarbetare påverkats.  

För närvarande finns en kö till särskilt boende på knappt 30 personer, en 
markant ökning jämfört med första tertialet. 

 

Hälso- och sjukvård 

Omställningsarbete pågår utifrån beslut om kostnadsreduceringar. Under årets 
första månader trädde avvecklingen av två sjukskötersketjänster i kraft. Detta 
har tillsammans med andra händelser både i nutid samt i tid tillbaka fått 
konsekvenser. Ett antal sjuksköterskor har valt att säga upp sina tjänster vilket 
har påverkat organisationen i hög grad. Ett stort behov av rekrytering har 
inneburit att organisationen varit tvungen under sommaren att bemanna via 
bemanningsföretag.  

Ett stort arbetsmiljöarbete pågår nu inom organisationen. Rutiner och riktlinjer 
ses över löpande utifrån prioritering.  

 

Förvaltningsövergripande 

Härnösands kommun har tilldelats stimulansmedel för investeringar i 
välfärdsteknik i omsorgen. Välfärdsteknik syftar till att behålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper 
förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Socialförvaltningen har valt att bland 
annat investera i In Print, Digitalt kassasystem, VR glasögon, iPads samt 
bärbara datorer för att möjliggöra mobil dokumentation för biståndshandläggare 
och legitimerad personal. Implementering av de olika satsningarna har skett 
under våren 2019. Tidigare digitala satsningar inom våra verksamheter är 
nyckelfria lås, digitala trygghetslarm samt trygghetstillsyn via kamera nattetid.  

Förberedelsearbetet för att genomföra en upphandling av nytt 
verksamhetssystem är inne i sin slutfas. Färdigställt förfrågningsunderlag 
planeras kunna gå ut under tredje tertialet 2019.  
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3 Verksamhetsmål 

3.1 Mål 7 - Framtidens arbetsgivare 

3.1.1 Minskad sjukfrånvaro inom Socialförvaltningen 

 

Sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen har minskat sedan tertial 1 2019 och det 
ackumulerade sjuktalet för januari till och med juli uppgår till 6,2 %. Detta 
medför att måltalet på 6,8 % har uppnåtts under tertial 2. 

 
  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli 

7,28 % 7,59 % 6,96 % 5,84 % 5,72 % 5,31 % 4,69 % 

  

 

Utfall under tidigare år 

2015 2016 2017 2018 

8,3 % 7,8 % 7,58 % 6,36 % 
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4 Ekonomi 

4.1 Utfall 

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 1,5 miljoner kronor under 
årets första åtta månader. Underskottet motsvarar 0,3 procent av den totala 
budgeten för perioden. 

 

 
Den gula linjen visar nämndens budget som är noll. Staplarna ovanför budgetlinjen visar positivt resultat och     
staplarna nedanför budgetlinjen visar negativt resultat. Staplarna visar ett ackumulerat resultat. 

 

Augusti månads positiva resultat beror främst på intäkter motsvarande 2,6 
miljoner kronor från Migrationsverket som avser en tidigare period. 
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Kostnaderna överstiger budget med 17 miljoner kronor vilket främst beror på 
högre kostnad för köp av huvudverksamhet. Högre volym för placeringar 
verkställda av externa aktörer, personlig assistans och hemtjänst ingår i denna 
post. En annan betydande avvikelse är personalkostnader, varav 3,4 miljoner 
kronor avser arvoden och omkostnadstillägg för bland annat familjehem och 
kontaktperson. 

Högre intäkter motsvarande 15,5 miljoner kronor än budgeterat täcker delvis 
upp kostnadsavvikelsen. Den enskilt största positiva avvikelsen är 
bidragsintäkter från Migrationsverket motsvarande 7,3 miljoner kronor. Dessa 
bidragsintäkter avser främst schablon för nyanlända och återsökning av 
kostnader för placeringar och personlig assistans.  

Årets utfall är 29,4 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. De 
främsta anledningarna till denna resultatförbättring beror dels på en ökning av 
tilldelade skattemedel samt besparingsåtgärder. 

Köp av huvudverksamhet visar den största avvikelsen mellan åren vilket beror 
på att de två särskilda boenden som tidigare varit på entreprenad övergått till 
egen regi i februari i år. 
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Resultaträkning (mnkr) 
Utfall 

jan-aug 
2018 

Utfall jan-
aug 2019 

Budget jan-
aug 2019 

Differens 
utfall/budget 

Intäkter 458,5 477,2 461,7 15,5 

- varav tilldelade skattemedel 376,6 401,3 401,3 0,0 

- varav interna intäkter 2,1 1,8 1,3 0,5 

- varav externa intäkter 79,8 74,1 59,1 15,0 

Kostnader -489,4 -478,7 -461,7 -17,0 

- varav personalkostnader -296,7 -309,0 -302,7 -6,3 

- varav köp av huvudverksamhet -85,7 -64,7 -52,2 -12,5 

- varav ekonomiskt bistånd -18,2 -16,6 -17,6 1,0 

- varav lokalhyra -42,9 -41,5 -41,8 0,3 

- varav fastighets- och driftskostnader -2,9 -3,0 -2,5 -0,5 

- varav avskrivningar -0,5 -0,5 -0,7 0,2 

- varav övriga kostnader -42,5 -43,4 -44,2 0,8 

Resultat -30,9 -1,5 0,0 -1,5 

 

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

Utfallet ackumulerat augusti visar på ett underskott motsvarande 1,5 miljoner 
kronor. En del verksamheter redovisar ett överskott mot budget och en del 
redovisar ett underskott mot budget. 

 

 
Diagrammet visar utfallet mot budget per verksamhetsområde. De röda staplarna är negativa avvikelser och de      
gröna staplarna är positiva avvikelser.  
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Hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 4,4 miljoner kronor varav 1,3 
miljoner kronor avser hemtjänstpeng. Hemtjänstpeng är den ersättning som 
betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I 
hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för 
matdistribution. 

Andelen utförd tid som utförts av privata utförare ligger i genomsnitt på 22,2 % 
för 2019. 

Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat 
har utförts. Under årets första åtta månader har 4 403 fler timmar utförts, vilket 
motsvarar i genomsnitt 18,1 timmar per dag.   

 

 
Visar utförda tiden av hemtjänstpeng. Den röda linjen är årets utfall och den svarta linjen är årets budget. Den      
utförda tiden i slutet av 2017 och början av 2018 kan vara missvisande och ej jämförbar på grund av byte av         
system under denna period.  

 

Den kommunala hemtjänstens underskott på 3,1 miljoner kronor beror främst 
på att personalkostnaderna är högre än erhållna intäkter. Då 
personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att 
intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om 
verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid hos 
brukare. Diagrammet nedan visar att intäkterna varierar över tid. 
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Utförd tid i genomsnitt per dag och månad för den kommunala hemtjänstutföraren. 
 

 

Särskilt boende visar på ett överskott motsvarande 4,5 miljoner kronor. Den 
enskilt största delen av överskottet kan förklaras av att personalkostnaderna är 
lägre än budgeterat. Anledningen till detta är att de flesta av 
besparingsåtgärderna som vidtagits har trätt i kraft tidigare än beräknat. Särskilt 
boende har även högre intäkter i form av omsorgs- och hyresavgifter än 
budgeterat, vilket ger en positiv påverkan på 1,1 miljoner kronor.  

Hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott motsvarande 2,3 miljoner kronor. 
Högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal är de främsta 
orsakerna till underskottet. En förklaring till detta är att det har varit svårt att 
rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster vilket har lett till behov av både 
timvikarier och övertid för ordinarie personal. Inhyrd personal från 
bemanningsföretag har också köpts in. 

Inom Individ- och familjeomsorg är placeringskostnaderna för barn och unga 
högre än budgeterat och den främsta orsaken till underskottet. Kostnaderna har 
överstigit budget med 6,8 miljoner kronor. Kostnadsavvikelsen täcks delvis upp 
av högre intäkter än budgeterat motsvarande 2,7 miljoner kronor. Intäkterna är 
främst bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning.  
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Visar kostnader för placeringar för barn och unga inom Individ- och familjeomsorg där den svarta linjen är årets   
budget per månad. Periodiseringsavvikelser mellan månader kan förekomma. 

 

En annan orsak till underskottet inom Individ- och familjeomsorgen är lägre 
intäkter än budgeterat för Bogården (utredningshem för barn och föräldrar). 
Intäktsavvikelsen är 1,2 miljoner kronor vilket beror på en period med lägre 
planerad beläggning på grund av en enskild händelse under årets första 
månader. 

Försörjningsstöd/”Jobbsatsningen”1 har ett överskott på cirka 3,9 miljoner 
kronor mot budget, vilket är en kombination av både högre intäkter samt lägre 
kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Intäkterna avser återbetalning av 
ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan samt schablonersättning från 
Migrationsverket. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har minskat 
med i genomsnitt 28 hushåll per månad under årets första åtta månader i 
jämförelse med samma period i fjol. 

 

                                                      
1 ”Jobbsatsningen” är en samverkan med Arbetslivsförvaltningen för personer långt från arbetsmarknaden. 
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Visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd där den svarta linjen är årets budget per månad. 
Periodiseringsavvikelser mellan månader kan förekomma. 

 

Omsorg om funktionshindrade redovisar ett överskott motsvarande 0,1 miljoner 
kronor. Kostnader för individuella insatser som exempelvis kontaktperson, 
ledsagning och avlösning i hemmet samt kostnader för köp av verksamhet av 
extern aktör är 2,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Högre intäkter från 
bland annat Migrationsverket än budgeterat ger ett positivt resultat. 

 
Visar kostnader för placeringar inom Omsorg om funktionshindrade där den svarta linjen är årets budget per       
månad. Periodiseringsavvikelser mellan månader kan förekomma. 
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Fler individer med personlig assistans samt högre omsorgsbehov än budgeterat 
där kommunen har hela kostnadsansvaret ger ett underskott motsvarande 0,7 
miljoner kronor.  

 

Resultaträkning (mnkr) 
Utfall 

jan-aug 
2018 

Utfall jan-
aug 2019 

- varav 
skattemedel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Socialnämnd 0,2 -0,1 1,0 0,0 -1,1 

Förvaltningsledning 0,9 0,4 10,7 0,0 -10,3 

Administration 0,1 0,3 3,3 0,0 -3,0 

Anhörig- och närståendestöd 0,4 0,5 2,5 0,1 -2,1 

Serviceenhet och nattpatrull 0,2 0,4 7,0 1,2 -7,8 

Biståndsenhet 0,2 0,0 4,7 0,0 -4,7 

Hospice och Betalningsansvar -0,5 -0,4 0,4 0,1 -0,9 

Hemtjänst -9,5 -4,4 59,5 7,8 -71,8 

Särskilt boende 0,5 4,4 108,9 22,9 -127,4 

Hälso- och sjukvård -1,3 -2,3 27,2 1,0 -30,5 

Individ- och familjeomsorg -6,6 -3,7 42,6 18,7 -65,0 

Försörjningsstöd/"Jobbsatsningen" -3,3 3,9 14,8 6,3 -17,2 

Omsorg om funktionshindrade -4,7 0,1 95,7 16,2 -111,8 

Personlig assistans -7,5 -0,7 22,8 1,6 -25,1 

Resultat -30,9 -1,5 401,3 75,9 -478,7 

 

 

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Personalkostnaderna är 6,3 miljoner kronor högre än budgeterat. 

Den kommunala hemtjänsten avviker från budgeten med 1,7 miljoner kronor. 
En anledning till avvikelsen är att hemtjänstvolymerna har varit högre än 
budgeterat vilket leder till högre personalkostnader. 

Särskilt boende visar på ett överskott med 1,6 miljoner kronor. Den största 
anledningen till den positiva avvikelsen är att besparingarna haft en positiv 
ekonomisk effekt tidigare än beräknat.   

Hälso- och sjukvård har haft 1,4 miljoner kronor högre personalkostnader än 
budgeterat. Detta förklaras till stor del av högre kostnader för timvikarier och 
övertidsersättning.  

Individ- och familjeomsorgens underskott beror främst på högre kostnader för 
arvoden och omkostnadstillägg till familjehem än budgeterat. 

Underskottet för personalkostnader inom Omsorg om funktionshindrade 
förklaras av högre kostnader för egen personal inom boenden och daglig 
verksamhet samt högre kostnader för arvoden för individuella insatser som 
exempelvis ledsagning och kontaktperson. 
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Personalkostnad, utfall (mnkr)  
Utfall jan-
aug 2018 

Utfall jan-
aug 2019 

Budget jan-
aug 2019 

Differens 
utfall/budget 

Socialnämnd -0,8 -1,0 -0,8 -0,2 

Förvaltningsledning -5,8 -6,4 -6,3 -0,1 

Administration -2,6 -2,2 -2,3 0,1 

Anhörig- och närståendestöd -2,6 -1,9 -2,1 0,2 

Serviceenhet och nattpatrull -5,7 -5,6 -5,7 0,1 

Biståndsenhet -4,2 -4,5 -4,5 0,0 

Kommunal hemtjänst -54,7 -52,6 -50,9 -1,7 

Särskilt boende -78,2 -90,3 -91,9 1,6 

Hälso- och sjukvård -20,2 -21,4 -20,0 -1,4 

Individ- och familjeomsorg -41,8 -37,7 -34,9 -2,8 

Omsorg om funktionshindrade -80,1 -85,3 -83,1 -2,2 

Totalt -296,7 -309,0 -302,7 -6,3 

 

4.2 Prognos 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 7,4 miljoner kronor vid årets 
slut, vilket motsvarar 1 % av årets totala budget. 

Kostnaderna prognostiseras till ett underskott på totalt 27 miljoner kronor i 
jämförelse mot budget. De största avvikelserna är personalkostnader och köp 
av huvudverksamhet. 

Intäkterna prognostiseras till 19,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och 
täcker till viss del upp kostnadsavvikelsen. Den största delen av intäktsökningen 
avser bidragsintäkter motsvarande 14,6 miljoner kronor. Dessa bidragsintäkter 
erhålls främst från Migrationsverket. 

Prognosen visar på ett försämrat helårsresultat med 7,4 miljoner kronor i 
jämförelse med tidigare prognos. Detta beror främst på större volymer för 
placerade barn och unga och utförd hemtjänst samt högre personalkostnader i 
jämförelse med läget vid tertial 1. 

 

Resultaträkning med prognos (mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Intäkter 685,6 702,3 705,2 19,6 

- varav tilldelade skattemedel 596,6 596,6 596,6 0,0 

- varav intäkter 89,0 105,7 108,6 19,6 

Kostnader -685,6 -702,3 -712,6 -27,0 

- varav personalkostnader -449,5 -456,4 -460,6 -11,1 

- varav köp av huvudverksamhet -76,1 -89,2 -94,0 -17,9 

- varav ekonomiskt bistånd -26,3 -25,0 -24,6 1,7 

- varav lokalhyra -62,7 -62,6 -62,2 0,5 

- varav fastighets- och driftskostnader -3,8 -4,1 -4,4 -0,6 

- varav avskrivningar -1,0 -0,8 -0,8 0,2 

- varav övriga kostnader -66,2 -64,2 -66,0 0,2 

Resultat 0,0 0,0 -7,4 -7,4 
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4.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Prognosen för hemtjänst visar på ett underskott på 5,8 miljoner kronor varav 
hemtjänstpeng står för ett underskott på 2 miljoner kronor och den kommunala 
hemtjänsten för 3,8 miljoner kronor. 

Anledningen till att prognosen för hemtjänstpeng visar på ett underskott är 
bland annat att den utförda tiden inte har minskat som tidigare somrar utan har 
istället fortsatt på en högre nivå än budgeterat. Den utförda tiden beräknas 
framöver att avvika från budget lika mycket som den gjort i genomsnitt de första 
åtta månaderna, 18,1 timmar per dag. 

 

 
Visar utförda tiden av hemtjänstpeng. Den streckade röda linjen visar på prognosen för sep-dec. 

 

Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 3,8 miljoner 
kronor. Det är främst personalkostnaderna som avviker mot budget. Den största 
kostnaden som den kommunala hemtjänsten har är personalkostnader. Detta 
tillsammans med att intäkterna varierar över tid påverkar möjligheten att hinna 
ställa om verksamheten i år. Detta gör att den kommunala hemtjänsten 
prognostiserar med ett fortsatt underskott.  

Särskilt boende prognostiserar ett överskott med 4 miljoner kronor. Utfallet per 
den sista augusti är 4,5 miljoner kronor. Detta innebär att helårsprognosen visar 
på en försämring med 0,5 miljoner kronor mot augusti månads utfall. En 
bidragande orsak är den arbetsmiljömässigt befogade lyftteknikutbildning som 
ska genomföras under senare delen av året. En annan orsak är att 
avvecklingen av boendet Ugglan inte kan följa planen vilket beror på 
fullbeläggning på övriga särskilda boenden samt en kö till boendeplatser. 

Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott på 3,5 miljoner kronor. 
Personalkostnader är en bidragande orsak till det prognostiserade underskottet. 
Kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag bidrar också till 
underskottet. Planen framöver är att fylla vakanta tjänster för att inte behöva ta 
in bemanningsföretag de sista två månaderna.  
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Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 5,5 miljoner kronor 
vilket beror på högre kostnader för placeringar av barn och unga än budgeterat.  

Försörjningsstöd där Jobbsatsningen är inkluderad prognostiserar ett överskott 
motsvarande 4,9 miljoner kronor. Bidragsintäkterna beräknas fortsätta överstiga 
budget och prognostiseras till 3,3 miljoner kronor bättre än årsbudget. 
Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas till 1,7 miljoner lägre än 
budget på grund av att antalet hushåll har minskat. 

Omsorg om funktionshindrade lägger en årsprognos på ett underskott 
motsvarande 1,5 miljoner kronor vilket främst beror på att kostnaderna för 
externa placeringar samt individuella insatser är högre än budgeterat. 

Inom området personlig assistans prognostiseras ett underskott på 1,6 miljoner 
kronor vilket beror på att volymerna är högre än budgeterat trots att 
Försäkringskassan har tagit över kostnadsansvaret för ett ärende. 

 

Resultaträkning med prognos (mnkr) 
Årsprognos 

2019, aug 
-varav 

skattemedel 
-varav intäkter 

-varav 
kostnader 

Socialnämnden -0,1 1,5 0,0 -1,6 

Förvaltningsledning 0,7 16,0 0,0 -15,3 

Administration 0,5 5,1 0,0 -4,6 

Anhörig- och närståendestöd 0,6 3,7 0,1 -3,2 

Serviceenhet och nattpatrull 0,4 10,4 2,1 -12,1 

Biståndsenhet 0,0 7,1 0,0 -7,1 

Hospice och Betalningsansvar -0,4 0,5 0,1 -1,0 

Hemtjänst -5,8 88,5 11,5 -105,8 

Särskilt boende 4,0 157,6 34,0 -187,6 

Hälso- och sjukvård -3,6 41,8 1,6 -47,0 

Individ- och familjeomsorg -5,5 64,7 26,3 -96,5 

Försörjningsstöd/"Jobbsatsningen" 4,9 22,2 8,3 -25,6 

Omsorg om funktionshindrade -1,5 143,4 22,7 -167,6 

Personlig assistans -1,6 34,1 1,9 -37,6 

Resultat -7,4 596,6 108,6 -712,6 

Hemtjänst inkluderar både hemtjänstpeng och kommunal hemtjänst. 

 

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Personalkostnaderna prognostiseras till ett underskott motsvarande 11,1 
miljoner kronor. 

Volymerna för utförd hemtjänst beräknas vara högre än budgeterad nivå. Detta 
leder till att personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten 
prognostiseras vara högre än budget.  

Särskilt boende redovisar ett överskott motsvarande 1,6 miljoner kronor 
ackumulerat augusti. I prognosen beräknas detta överskott bli ett knappt 
underskott på 0,1 miljoner kronor. Detta beror till största del på vikariekostnader 
för lyftteknikutbildning som ska genomföras under senare delen av året samt att 
avveckling av boendet Ugglan inte har möjlighet att följa planen. 
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Personalkostnaderna inom Hälso- och sjukvård prognostiseras till ett underskott 
på 2,1 miljoner kronor. 

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott motsvarande 3,8 
miljoner kronor vilket främst beror på högre kostnader för arvoden och 
omkostnadstillägg till familjehem än budgeterat. 

Ett underskott motsvarande 2,9 miljoner kronor prognostiseras för Omsorg om 
funktionshindrade. 1,5 miljoner kronor avser arvoden och omkostnadstillägg för 
individuella insatser. 

 

Personalkostnad prognos (mnkr)  
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos, 

aug 

Socialnämnden -1,2 -1,6 -1,6 -0,4 

Förvaltningsledning -9,4 -9,4 -9,1 0,3 

Administration -3,7 -3,7 -3,3 0,4 

Anhörig- och närståendestöd -3,0 -2,9 -2,8 0,2 

Serviceenhet och nattpatrull -8,4 -8,7 -8,7 -0,3 

Biståndsenhet -6,8 -6,8 -6,8 0,0 

Kommunal hemtjänst -75,2 -75,7 -77,6 -2,4 

Särskilt boende -134,0 -131,5 -134,1 -0,1 

Hälso- och sjukvård -31,0 -32,3 -33,1 -2,1 

Individ- och familjeomsorg -52,2 -56,2 -56,0 -3,8 

Omsorg om funktionshindrade -124,6 -127,6 -127,5 -2,9 

Totalt -449,5 -456,4 -460,6 -11,1 

 

4.3 Investeringar 

Under året har inventarier till en grupplokal inom hemtjänsten och tvättmaskiner 
till särskilt boende införskaffats. 

Prognosen är att resterande del av investeringsbudgeten kommer att nyttjas för 
inköp av markiser och ett staket till särskilt boende. 

 

Investeringar (mnkr) 
Investering 

jan-aug 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Inventarier 0,2 0,5 0,5 0,0 

Totalt 0,2 0,5 0,5 0,0 

 



Tertialrapport 2 inkl. prognos, nämnd 19(21 

5 Framtiden 

Individ- och familjeomsorgen 

Då det fortsatt är oklart hur Arbetsförmedlingens framtida verksamhet i 
kommunen kommer att se ut, är det i nuläget ovisst hur detta kan komma att 
påverka socialförvaltningen och dess arbete med att stödja människor som står 
långt från arbetsmarknaden.  

Ett eventuellt förändrat samarbete mellan arbetslivsförvaltningen och 
socialförvaltningen kring arbetslösa personer med försörjningsstöd utreds. 
Målsättningen är att förbättra samverkan för att öka möjligheterna för den 
enskilde att komma i egen försörjning. Utredningen beräknas bli klar under 
första tertialet 2020.  

En utredning pågår även tillsammans med samhällsförvaltningen kring 
hantering av tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak, öl och läkemedel. 
Utredningen bedöms bli klar under tredje tertialet 2019.  

 

Biståndsenheten 

En genomlysning planeras av biståndsbedömning och organisation.  

 

Omsorg om funktionshindrade 

Verksamhetsområdet ser att det finns behov av att än mer utveckla arbetssätt 
samt lägga ökad fokus på arbetsmiljö. Detta utifrån att omställningsarbetet som 
pågått sedan årsskiftet har visat att de omställningar som gjorts har givit 
negativa effekter i verksamheten avseende på den upplevda kvaliteten i utförda 
insatser. Verksamheten har gjort en intern omställning för att få en bättre balans 
gällande personaltäthet, detta räcker dock inte för att fullt ut tillgodose de 
behovs som uppdrag/insatser påtalar.  

Verksamhetsområdet kommer därtill att utveckla det interna målarbetet inför 
2020, vilket beräknas ske ur tre-fyra aspekter. Brukarmål, där brukarmedverkan 
ingår, verksamhetsmål, medarbetarmål samt OSA, det vill säga organisatorisk- 
och social arbetsmiljö. 

Verksamheten behöver fokusera än mer på att möta den enskilda brukarens 
behov men också bli bättre och mer precis i att beskriva hur behov förändras.  

Under hösten 2019 kommer MBL förhandling att ske för de medarbetare som 
har titeln habiliteringsassistent. Föreslagen titel är stödassistent för de som 
uppfyller en viss ställd utbildningsnivå och stödpersonal för de som ej uppfyller 
denna nivå.  

 

Hemtjänst 

En analys av det ekonomiska läget och översyn av organisationen är initierad. 
Detta i syfte att försöka få ekonomin i balans. En första delrapport har 
redovisats för nämnden, en andra redovisas i oktober.  

Hemtjänsten kommer att behöva vidta åtgärder på bland annat organisatorisk 
nivå för att komma in i budgetkostymen. Arbetet med det kommer att slutföras 
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under 2019.  

 

Särskilt boende 

Verksamheten behöver se över och arbeta fram nya arbetssätt. 

Fortsatt stort fokus måste läggas på att ge verksamheterna stöd för att arbeta 
med arbetsmiljö. I och med det stora omställningsarbetet har medarbetare blivit 
omplacerade och alla verksamheter har därmed både förlorat medarbetare 
samt fått nya. Ett fortsatt behov finns att stärka verksamheterna och 
medarbetare framåt för att kunna erbjuda en god kvalitet. 

När avvecklingen av Ugglan är klar kommer Härnösands kommun att ha 42 
boendeplatser färre. Färre boendeplatser ställer krav på nya arbetssätt som 
måste utvecklas för att kunna möta upp behov som uppstår. Arbetet med att 
anpassa verksamheterna pågår för fullt. 

Att arbeta vidare med att kunna möta upp de enskildas behov måste prioriteras. 
Det innebär att följa utvecklingen inom välfärdsteknologi, göra omvärldsanalyser 
samt arbeta fram nya arbetssätt. 

Inom kommunen finns flera plusboenden och trygghetsboende med hög 
tillgänglighet och möjlighet till social samvaro. Möjligheten till flera anpassade 
alternativ för äldre kan i framtiden förändra behovet av särskilt boende. Utifrån 
att andelen äldre invånare ökar kan kommunens verksamhet i större 
utsträckning behöva anpassas utifrån ändrade och utökade behov. Under årets 
första åtta månader ses ett ökat behov av demensplatser. Detta kräver en 
omvärldsanalys gällande boendeplatser inom Härnösands kommun. 

 

Hälso- och sjukvård 

De närmaste åren kommer nya krav att ställas på organisationen som måste 
anpassas och ställa om till nya arbetssätt. En översyn pågår av hur 
Kommunens Hälso- och sjukvård ska organiseras och placeras. För att då 
framåt kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg måste Hälso- och 
sjukvården göra en omvärldsanalys. Detta innebär utredning och analys samt 
samarbete och lärande med och av andra kommuner och regioner. En stor 
utmaning är rekrytering av nya medarbetare och vikarier. Hälso- och sjukvården 
måste se över nya möjligheter för att locka nya medarbetare i framtiden vilket 
kräver ett nytt sätt att arbeta och organisera verksamheten. 

 

Förvaltningsövergripande 

Förvaltningen planerar för inrättandet av en enhet utveckling och 
kunskapsstyrning inom socialnämndens verksamhetsområde.  

Socialförvaltningen har startat en process med att införa välfärdsteknik inom 
vissa verksamheter och detta utvecklingsarbete kommer att pågå framöver. 
Digitalisering är en viktig del i verksamheterna för att i framtiden kunna möta det 
ökade omsorgsbehovet.  

Avtalstiden för nuvarande verksamhetssystem går ut under 2020. Ytterligare 
förlängning är inte möjligt. Trots detta överväger förvaltningen om den på grund 
av det ekonomiska läget tvingas skjuta införskaffande av verksamhetssystem till 
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2021. Detta kommer i så fall att stoppa upp planerad och behövlig 
digitaliseringsutveckling och effektivisering. 



SAMMANSTÄLLNING ÖVER INTÄKTER OCH KOSTNADER PER MÅNAD 2019

Riktpunkt
Årsbudget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa % %

Tkr
INTÄKTER
Bidrag 27 991 3 673 3 401 3 830 4 196 4 538 3 893 2 658 6 143 32 333 115,5 69,1
Skattemedel 596 600 49 909 49 646 47 310 49 370 49 874 49 963 50 825 54 357 401 253 67,3 67,3
Övriga intäkter 60 924 5 252 5 396 5 408 5 347 5 375 5 684 5 662 5 509 43 633 71,6 67,4
Summa intäkter 685 515 58 834 58 443 56 547 58 913 59 788 59 540 59 145 66 009 0 0 0 0 477 218 69,6 67,4

KOSTNADER
Hemtjänst -99 243 -8 694 -8 404 -8 642 -8 710 -8 851 -8 869 -9 811 -9 774 -71 755 72,3 67,3
Lönekostnader -364 555 -29 129 -28 886 -28 552 -29 861 -31 194 -30 814 -34 152 -34 697 -247 284 67,8 67,3
Lokaler -62 746 -5 156 -5 150 -5 273 -5 224 -4 996 -5 103 -5 033 -5 000 -40 934 65,2 66,7
Försörjningsstöd -27 525 -2 273 -2 161 -2 024 -2 014 -2 568 -1 864 -2 219 -2 095 -17 217 62,5 66,8
Placeringar IFO -29 372 -3 790 -2 966 -3 363 -2 850 -3 049 -3 780 -3 072 -3 502 -26 371 89,8 66,7
Placeringar OoF -6 976 -850 -758 -574 -821 -694 -924 -790 -759 -6 170 88,4 66,7
Personlig assistans -34 128 -2 972 -3 005 -3 022 -3 099 -3 322 -3 225 -3 159 -3 268 -25 072 73,5 66,7
Hospice/Utskrivningsklara -507 -123 -157 -177 -89 -24 -105 -136 -71 -882 174,1 66,7
Övriga kostnader -60 464 -7 774 -6 092 -5 126 -5 020 -4 841 -4 679 -4 930 -4 596 -43 057 71,2 69,4
Summa kostnader -685 515 -60 759 -57 578 -56 751 -57 688 -59 539 -59 362 -63 301 -63 763 0 0 0 0 -478 741 69,8 67,4

NETTOKOSTNADER 0 -1 924 865 -205 1 225 249 177 -4 156 2 246 0 0 0 0 -1 523

Hemtjänst Samtliga kostnader för både Hemtjänstpeng och Kommunal hemtjänst

Försörjningsstöd Inklusive kostnader för "Jobbsatsningen"

Övriga kostnader Leasingbilar,  friskvård och rehabilitering, tekniska hjälpmedel, inkontinensmaterial,
larm, annonser, resor, livsmedel och förbrukningsmaterial mm
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Nationell biblioteksstrategi 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta remissvaret ”Rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till 

nationell bilioteksstrategi”.  

Beskrivning av ärendet 

På uppdrag av regeringen har Kungliga biblioteket tagit fram ett förslag till 

nationell biblioteksstrategi. Förslaget finns färdigt i en rapport – 

Demokratins skattkammare förslag till nationell biblioteksstrategi. 

Regeringen vill nu ha synpunkter på Kungl. bibliotekets rapport. 

Härnösands kommun är inbjuden att lämna synpunkter på rapporten. 

Regeringen gav i juni 2015 Kungl. biblioteket i uppdrag att i samverkan 

med andra berörda aktörer lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi.  

Regeringsuppdraget innebar att Kungl. biblioteket skulle föreslå långsiktiga 

mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela 

det allmänna biblioteksväsendet. 

I uppdraget ingick bland annat att belysa: 

- bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar, 

- bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning, 

- bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria 

åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik. 

Kungl. biblioteket skulle även, tillsammans med berörda aktörer inom 

skolområdet, göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för 

skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och 

stimulera till läsning. Vidare ingick att fortsätta verksamheten med att 

tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.  

Till för grund för strategin ligger ett omfattande arbete. 14 rapporter finns 

publicerade som tar upp olika aspekter av bibliotekens uppdrag, framtagna 

med sakkunniga aktörer inom respektive område. Tio filmer har producerats 

som belyser olika delar av biblioteksväsendet. En kontinuerlig dialog har 

först med hela bibliotekssektorn och biblioteksväsendets intressenter, bland 

annat via konferenser, depescher och sociala medier. 2018 publicerades ett 

utkast till strategin och flera välbesökta dialogmöte hölls på olika orter i 

Sverige. 



 
Härnösands kommun 
 
«Enhet» 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2015-05-20 
Dnr 

«Databas»/«Diarienr» 
 

 

En slutredovisning med förslag till nationell biblioteksstrategi (Demokratins 

skattkammare) överlämnades till kultur- och demokratiminister Amanda 

Lind den 7 mars 2019. 

Härnösands kommun har genom deltagande i olika forum och sammanhang 

som dialogmöten i Umeå, vid Biblioteksdagarna, Bok- och 

biblioteksmässan och andra konferenser samt expertnätverket för 

folkbibliotekschefer och andra nätverk, deltagit i dialog i arbetet med att ta 

fram förslag till nationell biblioteksstrategi. Dessa tjänstemän har även 

deltagit med inspel i föreliggande remissvar. 

 

Härnösands kommun har nu, som en av 35 kommuner, också inbjudits av 

regeringen att inkomma med synpunkter på Kungl. bibliotekets rapport 

Demokratins skattkammare – förslag till nationell biblioteksstrategi. Efter 

remisshanteringen kommer regeringen ta ställning till förslaget. 

   

Uno Jonsson  

Tillväxtchef 

Susanne Hägglund» 
Bibliotekschef» 
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Rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till 

nationell biblioteksstrategi (dnr Ku2019/00550/KO) 

Bakgrund 

Härnösands kommun har tagit del av Kungliga bibliotekets rapport 

”Demokratins skattkammare – Förslag till nationell biblioteksstrategi”.  

Allra först vill Härnösands kommun framhålla att vi värdesätter den process 

som föregått framtagandet av den remissversion som nu finns tillgänglig och 

att vi nu ges tillfället att medverka med ytterligare synpunkter.  

Härnösand kommun stöder strategin som helhet, dess slutsatser samt 

åtgärdspaket. Vi anser att en nationell biblioteksstrategi är nödvändig och 

stöder därför förslaget. Det är glädjande att barnens rättigheter, och insatser 

som stärker verksamhet för barn och unga lyfts. Vissa delar vill vi lyfta lite 

extra, och på vissa punkter ser vi brister. Detta redogörs för i svaret nedan. 

Vi anser att ambitionsnivån är hög gällande de åtgärder som föreslås 

genomföras under strategins tioårsperiod, fram till 2030 - åtgärder som 

kräver snabb och tydlig kraftsamling och finansiering. Däremot kunde 

strategin ha tagit högre höjd och blickat längre in i framtiden då det gäller 

utvecklingen av bibliotekens uppdrag, verksamhet och utmaningar på längre 

sikt. 

Mål: Demokrati 

Att Demokrati lyfts som strategins mål är relevant då uppdraget för all 

offentlig biblioteksverksamhet handlar just om att verka för den 

demokratiska samhällsutvecklingen och därmed vara en kraft för demokrati. 

Det är dock problematiskt att använda begreppet ”neutralitet” när det gäller 

biblioteksverksamhet. Lagen säger att biblioteken ”ska verka för fri 

åsiktsbildning och det demokratiska samhällets utveckling”, det innebär i sig 

inte att biblioteken ska ställa sig neutrala. Att vara neutral gällande 

mediesamlingarna, information och olika publikationers relevans i ett 

bibliotek går inte ihop med idén om att biblioteksväsendet ska inta en viktig 

roll för den oberoende informationsförsörjningen för att motverka rykten, 

falska nyheter och propaganda vid en kris och krigssituation. För att 

tillhandahålla objektiv information räcker det inte att vara neutral. Objektiv 

information kräver sållning och urval och därmed ett ställningstagande. 
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Det är bra att de nationella minoriteternas och urfolket samernas språk och 

kultur stärks, bland annat med de reformförslag som anges i strategins 

bilaga. Det samma gäller den mångspråkiga biblioteksverksamheten och 

förslaget att samordna medieförsörjningen. Vi anser att det är viktigt att 

Internationella bibliotekets uppdrag blir tydligt och långsiktigt, och inte 

beroende av lokala organisationsförändringar och budgetförutsättningar. 

Det är mycket viktigt att biblioteken ska äga och ha kontroll över de 

persondata som rör biblioteksanvändningen. Att värna om och skydda våra 

besökares och låntagares integritet är mycket viktigt och ovärderligt i det 

demokratiska uppdraget.  

Idag finns behov av personal med mångspråkig kompetens, särskilt på 

folkbiblioteken, vilket är en utmaning för biblioteken. Därför är det bra att 

möjligheten för biblioteken att anställa personal med mångspråkig 

kompetens genom statliga stödinsatser lyfts. Det är dock angeläget att dessa 

insatser är långsiktiga och varaktiga samt tar vara på den personliga 

kompetensen, utvecklingsmöjligheterna och anställningsbarheten, istället för 

att handla om kortsiktiga sysselsättningsåtgärder som inte leder till någon 

större förändring. 

Samhällets öppna rum 

Det är mycket positivt att biblioteket som ett samhällets öppna rum ses som 

ett viktigt medel för att uppfylla målet! Den fysiska platsen, det öppna 

biblioteksrummet är betydelsefullt och livsviktigt för många människor. 

I Bibliotekslagens ändamålsparagraf anges att ”biblioteken […] ska främja 

[…] kulturell verksamhet i övrigt”. Det är därför förvånande och beklagligt 

att just begreppet kultur knappt omnämns i förslaget till nationell 

biblioteksstrategi. I många kommuner är biblioteket den enda kulturaktören 

och -arenan, speciellt på mindre orter. Här är den kulturella verksamheten 

oerhört viktig och oumbärlig. 

I strategin understryks kopplingen till bibliotekens ”kärnuppdrag för 

kunskaps- och litteraturförmedling”. De aktiviteter som kommunbiblioteken 

erbjuder kan dock många gånger vara kompensatoriska och snarare kopplade 

till demokratiuppdraget. Biblioteken måste fortsatt vara lyhörda inför 

besökares behov, och försöka att tillgodose de behov som inte uppfylls av 

någon annan aktör eller instans. De kompensatoriska aktiviteterna bidrar i 

längden till att just kärnuppdraget uppfylls. 

Läsning 

En kontinuerlig kompetensutveckling för bibliotekspersonalen, som anges i 

Samhällets öppna rum, ska även gälla för kompetensutveckling inom läsning 

och litteratur. Digitaliseringar av litteratur och kulturarv kräver sakkunskap, 

inte bara inom det digitala. Det är heller inte självklart att läsförståelse och 

läslust stärks av ytterligare satsningar på digitaliserat material. 

Lärande 

Vi vill poängtera att det är Bokstart-metoden specifikt som fungerar som 

tidig lässtimulans, bland annat genom hembesök hos nyblivna föräldrar. 
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Metoden bör implementeras i samtliga kommuner och omfatta alla familjer, 

vilket kräver tillskott av statliga medel. 

En av de viktigaste insatserna som lyfts i förslaget till nationell 

biblioteksstrategi gäller skolbiblioteken. Det är ytterst angeläget att vi får till 

en förändring och en rejäl utveckling av all skolbiblioteksverksamhet i hela 

landet. Det är också angeläget att lyfta nödvändigheten av utbildad 

bibliotekspersonal på skolbiblioteken. Det är just personalens kompetens 

som är avgörande om det är ett skolbibliotek eller en boksamling. Vi 

instämmer till fullo med åtgärdspaketets förslag. 

Det är även positivt att krav ställs på att vuxenutbildningens 

biblioteksverksamhet ska tydliggöras i biblioteks- och skollag. För att 

biblioteken inom vuxenutbildningen ska kunna upprustas som pedagogisk 

resurs behövs planer och riktlinjer för hur det ska gå till på kommunal nivå. 

Bibliotekspersonal behöver kontinuerlig pedagogisk kompetensutveckling 

för att kunna handleda på det digitala området och när det gäller värdering av 

information och källor. 

Nationella digitala bibliotekstjänster 

Tanken på digitalisering för ökad tillgänglighet är i sig positiv. När 

informationen är fritt tillgänglig i digital form behövs dock verktyg för att 

kunna tillgodogöra sig denna tillgång. Detta medför en risk att en stor del av 

kommunbibliotekens anslag går till tekniska lösningar, eller en fortsatt 

ojämlik tillgång till information. Tillgången kräver också relevanta och 

skarpa sökverktyg i de nationella bibliotekstjänsterna. 

Vi vill understryka att en gemensam nationell lösning för e-böcker är av 

största vikt! 

Gemensam infrastruktur 

Vi är positiva till ett statligt fortbildningsinstitut – denna 

kompentensutveckling bör dock komma all bibliotekspersonal till del, inte 

enbart bibliotekarier. 

Uppdraget som den regionala biblioteksverksamheten har när det gäller 

kompetensutveckling bör tydliggöras och förstärkas. Det är viktigt att värna 

om regionbibliotekens inriktning på just biblioteksverksamhet, inte 

allmänkultur och övrig regional verksamhet. 

Vi instämmer i förslaget om biblioteksjuridisk vägledning, och håller med 

om behovet av en särskild biblioteksjurist med expertis på området. 

Om Kungliga biblioteket ska omvandlas från en enrådsmyndighet med 

insynsråd till en styrelsemyndighet måste en konsekvensanalys göras innan 

det prövas. Det är inte helt självklart att det blir en bredare representation 

med en styrelse eller mer insyn för biblioteksvärlden. Andra typer av 

lösningar bör övervägas, t ex inrättandet av en generaldirektör för 

myndigheten.  
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Vi är mer positiva än vad strategin tycks vara till möjligheten att ansöka om 

projektanslag hos Kulturrådet, för att kunna pröva och utveckla nya 

verksamhetsformer. 

 

Härnösand 2019-10-08 

Andreas Sjölander 

Kommunalråd 

Susanne Hägglund 

Bibliotekschef  
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Sex strategiska reformer för stärkta 
bibliotek  

Bilaga till Demokratins skattkammare. Förslag till en 
nationell biblioteksstrategi. 

1. Stärkta skolbibliotek 

Inrätta ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor för att ge 

kompetensutveckling till alla personalgrupper som i sitt yrke har 

kontakt med skolbiblioteksområdet. Stärk medieförsörjningen och 

tillgång till e-medier för skolbiblioteken genom de gemensamma 

nationella digitala bibliotekstjänsterna.  

Summa 50 mnkr 

2. Stärkta bibliotek för nationella minoriteter och 
urfolk  

Urfolket samernas och de nationella minoriteternas bibliotek tilldelas 

uppdrag och resurser som resursbibliotek för sina språkområden. Detta 

inkluderar stöd till medieförsörjning och distribution av medier på de 

nationella minoritetsspråken.  

Summa 40 mnkr 

3. Stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet  

Samordna den nationella medieförsörjningen för personer med annat 

modersmål än svenska. Förstärkningen gäller både ökad 

medieförsörjning och kompetensutveckling för att underlätta 

bibliotekens uppdrag att tillgodose prioriterade gruppers behov.  

Summa 20 mnkr  

4. Stärkta nationella digitala bibliotekstjänster  

Den nationella biblioteksmyndigheten får i uppdrag att ta fram en ny 

digital biblioteksplattform för olika målgrupper, sköta driften och 

försörja tjänsten med innehåll genom upphandling och avtalslicenser. 

Uppdraget inkluderar massiv digitalisering av tryckt material och andra 

medier enligt en flerårsplan samt utveckling av digitala 
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bibliotekstjänster, sökfunktioner och metadata för forskning och 

allmänhet. Redan utvecklade digitala bibliotekstjänster för barn och 

Litteraturbanken bör få en permanent statlig finansiering. 

Summa 90 mnkr 

5. Stärkt nationell struktur för kompetensutveckling 
inom biblioteksväsendet  

Inrätta ett Bibliotekens oberoende fortbildningsinstitut enligt modell 

från andra yrkesgrupper. Syftet är att systematiskt vidareutbilda 

biblioteks- och informationsvetare inom alla samhällssektorer och 

bibliotekstyper. Huvudmannaskapet bör ligga på en högskola med 

utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetet ska 

utföras i nära samverkan med KB och de regionala 

biblioteksverksamheterna. Projektet Digitalt först med användaren i 

fokus får sin fortsättning i denna nya struktur. 

Summa 25 mnkr  

6. Stärkt nationell biblioteksmyndighet  

Nationalbiblioteket KB får, utöver uppdraget att bygga nationella 

digitala tjänster, ett tydligare uppdrag att stödja hela biblioteksväsendet 

med infrastruktur, juridik, metadata, kompetens, utveckling, 

forskningsstöd, förmedling av bidrag, med mera. KB bör 

återkommande och regelbundet följa upp strategin, förslagen och 

reformerna.  

Summa 25 mnkr  
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1. Stärkta skolbibliotek  

Inrätta ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor för att ge 

kompetensutveckling till alla personalgrupper som i sitt yrke har 

kontakt med skolbiblioteksområdet. Stärk medieförsörjningen och 

tillgång till e-medier för skolbiblioteken genom de gemensamma 

nationella digitala bibliotekstjänsterna.  

Summa 50 mnkr 

Bakgrund 

Skolbiblioteken ska stödja pedagogerna i deras arbete och utgöra en 

pedagogisk resurs för eleverna på deras väg att uppnå läroplanens mål. 

Vikten av att elever har tillgång till skolbibliotek är väl dokumenterad. 

Trots detta har krav på att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

ha tillgång till skolbibliotek inte medfört några större förändringar 

sedan bestämmelserna infördes i 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) och 

10 § bibliotekslagen (2013:801). En av anledningarna till detta är att 

skolbiblioteken lyder under 290 kommunala huvudmän som har 

kommunal självbestämmanderätt och några hundra fristående 

skolhuvudmän.  

Nuläge 

Splittringen av skolbiblioteksfrågan på flera statliga myndigheter 

(Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga 

medier, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens medieråd) och 

avsaknaden av skolbiblioteksområdet i biblioteks-, lärar- och 

rektorsutbildningarna har också bidragit till att eleverna i grund- och 

gymnasieskolorna saknar tillgång till likvärdig 

skolbiblioteksverksamhet. Även om det finns skolbibliotek har de olika 

professionerna inte kunskap om hur detta kan stärka verksamheten. 

Därför ingår inte skolbiblioteken alltid i styrdokument och 

verksamhetsplaneringar.  

 

Skolbiblioteken ska nu enligt läroplanen både stärka elevernas språkliga 

förmåga och deras digitala kompetens. Informationssökning uteblir 

dock på många skolor därför att det antingen inte finns något bemannat 

skolbibliotek eller att samverkan saknas mellan ledningen och 

personalen i skolbiblioteket. Rektorer har bristfälliga kunskaper om hur 

skolbiblioteksfunktionen kan stärka den pedagogiska verksamheten så 

att eleverna kan nå sina kunskapsmål. De saknar möjlighet att arbeta 
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kollegialt kring styrning och uppföljning. Skolbibliotekspersonal får 

ingen eller endast lite kompetensutveckling. 

 

Sveriges officiella biblioteksstatistik visar att det finns 896 enskilda 

skolbibliotek i landet som har minst halvtidsbemanning och 433 

integrerade folk-och skolbibliotek. Det innebär att majoriteten av 

landets skolor inte har tillgång till ett skolbibliotek som har minst 

halvtidsbemanning. Att bemanna skolbibliotek på alla skolor är 

beräknat att kosta cirka 1,5 miljarder kronor enligt Svensk 

biblioteksförening.  

 

De skolbibliotek som finns är ofta resurssvaga. I genomsnitt köper de 

bemannade skolbiblioteken fysiska medier för 99 kronor per elev 

årligen, vilket i praktiken räcker till ett exemplar i en klassuppsättning. 

Skolbiblioteken saknar också ofta tillgång till e-böcker och andra e-

medier samt kvalitetssäkrade databaser för informationssökning. Många 

elever saknar tillgång till egna datorer genom skolans försorg eller 

datorer i skolbiblioteken. I genomsnitt uppger de få skolbibliotek som 

kan ange kostnader för e-medier att de betalar 44 kronor per elev. Men 

en tillgång till e-böcker eller faktadatabaser kostar betydligt mer än så. 

 

Skolbiblioteksverksamheter utgör en särskilt viktig resurs för personer 

med funktionsvariationer eller annat modersmål än svenska. Men 

tillgången till medier på skolbiblioteken, för dessa grupper av elever 

som är prioriterade enligt bibliotekslagen, är eftersatt på flera sätt. I 

synnerhet tillgången till anpassade medier påverkas av att skolor saknar 

skolbibliotekspersonal. Detta krävs för att skolan ska kunna ge 

nedladdningstillstånd till elever med funktionsvariationer via 

Myndigheten för tillgängliga medier. Det saknas även anpassade medier 

för elever med läsnedsättning, medier på mångspråk (även skolspråken) 

och nationella minoritetsspråk.  

Reformförslag 

Föreliggande reformförslag består av två delar för att i en första fas 

stärka området och bidra till ökad likvärdighet för landets elever. 

Förslaget är grundat utifrån den samverkan som myndigheterna med 

koppling till skolbiblioteksfrågan har haft i samband med utvecklandet 

av den nationella biblioteksstrategin. 
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Nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor 

Stärkt kompetensutveckling inom skolbiblioteksområdet kan uppnås 

genom att skapa ett nationellt kunskapscenter för skolbiblioteksfrågor 

där de relevanta myndigheterna ingår med egen personal. Det nationella 

kunskapscentret är beläget hos den myndighet som regeringen utser 

som samordnande. Centret har i uppdrag att samverka med och stödja 

skolbiblioteksområdet. I uppdraget ingår även att ansvara för viss 

statistik, följa och sprida forskning samt identifiera utbildnings- och 

utvecklingsbehov. Myndigheterna samverkar med berörda aktörer i 

frågor som rör området och som hanteras inom ramen för det nationella 

kunskapscentret. Centret anställer särskilda skolbiblioteksutvecklare 

som samverkar brett med personal i kommunerna för att stärka 

utvecklingen av likvärdig skolbiblioteksverksamhet för alla elever. Det 

kan vara kommunal personal från alla nivåer men rektorer, 

skolbiblioteksamordnare och personal på skolbibliotekscentraler i 

kommunerna är den initiala målgruppen. Principen för kunskapscentrets 

arbetssätt är att de relevanta myndigheterna samverkar kring frågan, 

som exempelvis på det kunskapscenter som finns vid Socialstyrelsen. 

Kunskapscentret ska: 

 Utveckla och förmedla lärmoduler för beslutsfattare, skolchefer, 

rektorer, lärare och skolbibliotekspersonal, via webb och 

utbildningstillfällen. 

 Bidra till kollegialt lärande och nätverksskapande. 

 Utveckla och förmedla ”best practice” och arbeta med 

metodutveckling. 

 Bidra till forskning och tillhandahålla material och 

forskningsrapporter inom området. 

 Bidra till att skolbiblioteksfrågorna ska ingå i 

högskoleutbildningar och rektorsutbildningar. 

 Ansvara för viss statistik och uppföljning. 

 Bidra med kunskap kring frågor om licensierade e-medier och 

användning av digitala medier och teknik på skolbibliotek samt 

verka för tillgängliggörande av öppet tillgängliga vetenskapliga 

publikationer. 

Lärmodulerna ska leda till en ökad kunskap om skolbibliotekens 

pedagogiska funktion hos de olika målgrupperna (förslagsvis med 

Digitalt först-plattformen eller Skolverkets lärportal som förebild). 

Traditionella lärmoduler som tillhandahålls bygger på kollegialt lärande 

men skolbibliotekspersonal är ofta ensamma i sin profession på 

respektive skola. Därför bör kunskapscentret och 
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skolbiblioteksutvecklarna ges i uppdrag att ha kontakt med de av 

kommunerna utsedda skolbiblioteksamordnarna för att anordna nätverk 

och kompetensutvecklingstillfällen för olika personalgrupper. 

Stärkt medieförsörjning och ökad tillgång till e-medier 

Förstärkningar av fysiska medier sker genom den redan föreslagna 

förstärkningen av lånecentraler och resursbibliotek i landet.  

 

En mer likvärdig tillgång till e-medier uppnås genom att det nationella 

kunskapscentret förfogar över medel som motsvarar en mindre del än 

den faktiska kostnaden per elev i grund- och gymnasieskolan. Syftet är 

att det nationella kunskapscentret ska underlätta och bidra till stärkt 

tillgång till e-medier via de gemensamma nationella digitala 

bibliotekstjänsterna.  

 

KB administrerar bidraget för tre år i taget till det nationella 

kunskapscentret för skolbiblioteksfrågor. Syftet är att stimulera att alla 

elever får tillgång till ett e-basutbud för ökad likvärdighet. Det finns 

drygt 1 500 000 elever i grundskolor och gymnasiet, inkluderat 

särskolor. Det nationella kunskapscentret för skolbiblioteksfrågor bistår 

med kompetens för teknik och upphandling. 

 

För att tillhandahålla fysiska medier får skolbibliotek, 

skolbibliotekscentraler, mediotek och mediecentraler särskilt stöd av 

den mångspråkiga lånecentralen samt resursbiblioteken för de 

nationella minoritetsspråken, vilka också föreslås få förstärkningar 

enligt separata reformförslag. 

 

Kommunernas redan befintliga utgifter för 

skolbiblioteksverksamheterna förstärks på detta sätt både med 

kompetens, personal, kompetensförsörjning samt riktade insatser för 

såväl till e-medier som medier på mångspråk och nationella 

minoritetsspråk. Därmed uppnås en samlad synergieffekt för att alla 

elever ska få en ökad möjlighet till likvärdig skolbiblioteksverksamhet 

så att de kan nå sina kunskapsmål. 
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Kostnad 

Genom att flera delar av reformförslaget bekostas på andra sätt än 

genom ökade statliga utgifter är förslagen initialt sett möjliga att 

genomföras via en årlig förstärkning inom området med: 

 
Stärkta skolbibliotek Kostnad per år  Kommentar 

Nationellt kunskapscenter, 
webb, administration, teknik 
och produktion av 
lärmoduler 

10 mnkr Kunskapscentret förläggs 
till den myndighet som 
regeringen utser som 
samordnande 

Samverkande 
expertpersonal till Nationellt 
kunskapscenter från olika 
myndigheter 

--- Betalas av myndigheter 
som har uppdraget på 
deras anslag 

Nationella 
skolbiblioteksutvecklare  

10 mnkr Kan vara regionalt 
stationerade 

Statligt stöd till e-resurser 
för skolelever  

30 mnkr Statligt stöd till e-resurser 
för skolbibliotek 

Totala kostnader per år 50 mnkr  

Slutsats 

För att uppnå den nationella biblioteksstrategins medel Utveckla 

invånarnas möjligheter till livslångt lärande och fri åsiktsbildning 

genom en sammanhållen kedja av utbildningsbibliotek föreslås stärkta 

skolbibliotek. Stärkta och likvärdiga skolbibliotek för landets skolelever 

uppnås genom satsning på kompetensutveckling och förstärkt 

medieförsörjning. Syftet är att uppnå en utbyggd, välfinansierad och 

med pedagogiken integrerad skolbiblioteksverksamhet för att stärka 

elevernas möjligheter att uppnå sina kunskapsmål. 

Referenser 

Frimodt, Frida (2015): Skolbibliotek i lärarutbildningen, Stockholm: 

Södertörns högskolebibliotek 

 

Gärdén, Cecilia (2017): Skolbibliotekets roll för elevers lärande: en 

forsknings- och kunskapsöversikt år 2010-2015, Stockholm: Kungliga 

biblioteket 

 

Kungliga biblioteket (2012): Barnen i planerna 2012: folkbibliotek, 

skolbibliotek, Stockholm: Kungliga biblioteket 

 

Kungliga biblioteket (2018): Bibliotek 2017 - offentligt finansierade 

bibliotek, Stockholm: Kungliga biblioteket 
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Kungliga biblioteket (2013): En rörig tillvaro som berör, Stockholm: 

Kungliga biblioteket 

 

Kungliga biblioteket (2016): Skolbibliotek som pedagogisk resurs, 

Stockholm: Kungliga biblioteket 

 

Schultz Nybacka, Pamela (2019): Värdet av skolbiblioteket - en 

verksamhet för hållbar utbildning och bildning, Stockholm: Kungliga 

biblioteket 

 

Skolinspektionen (2018): Skolbibliotek som pedagogisk resurs, 

granskningsrapport. Stockholm: Skolinspektionen 

 

Skolverket (2018): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011: reviderad 2018, femte upplagan, Stockholm: 

Skolverket 

 

Skolverket (2018): Utvärdering av statsbidraget för 

personalförstärkning i skolbibliotek, Stockholm: Skolverket 

 

Svensk biblioteksförening (2018): Bemanna skolbiblioteken, 

Stockholm: Svensk biblioteksförening 
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2. Stärkta bibliotek för nationella 
minoriteter och urfolk  
Urfolket samernas och de nationella minoriteternas bibliotek tilldelas 

uppdrag och resurser som resursbibliotek för sina språkområden. Detta 

inkluderar stöd till medieförsörjning och distribution av medier på de 

nationella minoritetsspråken.  

Summa 40 mnkr 

Bakgrund 

De nationella minoriteterna och urfolket samerna är en omistlig del av 

Sverige, landets historia och kulturarv. Syftet med reformförslaget är att 

stärka det nationella stödet till landets bibliotek, främst kommunal och 

regional biblioteksverksamhet, där slutanvändarna tillhör en eller flera 

nationella minoriteter och urfolket samerna. Bibliotekslagen föreskriver 

att de nationella minoriteterna ska ägnas särskild uppmärksamhet.  

 

Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas och urfolket 

samernas möjligheter att behålla och utveckla sitt språk och sin kultur i 

Sverige. Barns utveckling av en flerkulturell identitet och användning 

av det egna minoritetsspråket ska särskilt främjas. Centralt är 

revitalisering av språken och den kulturella identiteten, vilka är 

odelbara. Det innebär att identitet och språk vävs samman hos personen. 

 

Nationella minoriteter omgärdas av ett flertal lagstiftningar utöver 

bibliotekslagen. Främst språklagen (2009:7244) och förordningen 

(2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Från och 

med den 1 januari 2019 införs nya bestämmelse bland annat i skollagen 

och socialtjänstlagen (2001:453). Lagen om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk 2009:724 förtydligas och förstärks. Det nya förstärkta 

grundskyddet åligger samtliga kommuner att ovillkorligen uppfylla, 

liksom att genomföra strukturerade samråd.  

 

Urfolket samerna har en egen lagreglering genom sametingslagen (SFS 

1992:1433) som ger samerna folkrättsliga rättigheterna som urfolk 

enligt internationella regleringar och konventioner. I Sverige innebär 

det att Samtinget både är en parlamentarisk funktion med politiskt valda 

representanter och samernas myndighet med uppdrag att främst att 

bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.  
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Inom reformförslaget måste hänsyn därför tas till att Samiska 

bibliotekets huvudman är Sametinget, en myndighet, till skillnad från 

de övriga nämnda biblioteken.1 

Nuläge 

Bibliotekslagen uppfylls inte 

I KB:s lägesbeskrivning av bibliotekens arbete med nationella 

minoritetsspråk (våren 2018), konstateras att biblioteksområdet i de 

flesta fall är eftersatt. Ur ett nationellt perspektiv uppfylls inte kravet i 5 

§ 1 bibliotekslagen om att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet 

åt de nationella minoriteterna. Inte heller uppfylls 10 § om tillgång till 

skolbibliotek, eftersom det i vart fall beträffande de samiska 

förhållandena konstateras att insatserna är otillräckliga. Skolbibliotek 

för nationella minoriteter torde vara det mest eftersatta området av alla 

inom kommunal biblioteksverksamhet.  

 

De kommunala biblioteken förmår i regel inte uppfylla det som beskrivs 

som särskild uppmärksamhet. Många gånger ställs de nationella 

minoriteternas behov mot målgrupper med andra modersmål än svenska 

(5 § 2 bibliotekslagen). Detta gäller i synnerhet efter år 2015 då antalet 

nyanlända ökade markant. Ofta uppfattas de nationella minoriteterna 

som en osynlig målgrupp och har därför kommit att prioriteras ner i 

förhållande till nyanlända. Personalens kompetens inom området är till 

stora delar svag och bristfällig och de minoritetspolitiska målen inte 

kända. Detta försvårar förståelsen av bibliotekslagens intentioner.  

Svårigheter kring förvärv, bestånd och inköp av medier 

Frånsett det finska språket är förvärv av medier på nationella 

minoritetsspråk generellt svårt, delvis på grund av en liten utgivning 

inom Sveriges gränser. Många bibliotek påtalar svårigheterna med 

förvärv utanför Sverige och menar att lagen om offentlig upphandling 

skapar hinder för inköp från andra länder. I vissa fall behövs 

specialiserade kunskaper inom förvärv på det aktuella språket, som 

endast finns hos en handfull personer i hela landet.  

  

                                                 
1 Sametinget bedriver en parallell utveckling av Samernas bibliotek där ett nationellt 

reformförslag kan spela avgörande roll för Sametingets fortsatta arbete. Sametinget 

som huvudman har ansvar för hela Samernas bibliotek, men Samernas bibliotek är 

också en viktig del i den nationella biblioteksinfrastrukturen. Det är därför viktigt att 

utvecklingen av Samernas bibliotek koordineras med helheten i reformpaketet i de 

delar som är av nationell karaktär. 
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Avsaknad av strukturer för arbetet 

En annan bidragande orsak till att det har stått stilla inom området i 

många kommuner är att man som helhet i kommunen saknar strukturer 

för att arbeta med nationella minoriteter. Detta försvårar bibliotekets 

utveckling då det saknas former för till exempel samråd. 

Förvaltningskommuner med etablerade strukturer, modersmålslärare, 

samordnare och regelbundna samråd har kommit längre även inom 

biblioteksområdet; service, verksamhet och medieutbud är generellt 

bättre. I synnerhet när biblioteket representeras i samråden och får 

kontinuerlig återkoppling om de nationella minoriteternas behov. Med 

hjälp av samordnaren och modersmålslärare kan de förmedla 

information från biblioteket direkt till målgruppen.  

Samverkande insatser, koordinering och vikten av samråd 

Den sammantagna bedömningen är att det krävs ett flertal samverkande 

insatser där god samordning och koordinering är helt avgörande för det 

fortsatta arbetet för att uppfylla både bibliotekslagens – men också 

minoritetslagstiftningen intentioner – på området. Vikten av täta samråd 

där de nationella minoriteterna och urfolket samerna ges ett faktiskt och 

reellt inflytande över utvecklingen har framhållits i de styrande lagar 

och konventioner som ligger till grund för det minoritetspolitiska 

området. Detta gäller även beträffande urfolket samerna.  

Samverkan mellan berörda myndigheter 

Samverkan mellan de berörda myndigheterna KB, Sametinget, Statens 

kulturråd, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Institutet 

för Språk och folkminne (ISOF) är också av stor betydelse att etablera 

och för att tillförsäkra en sammanhängande struktur för de nationella 

minoriteterna och bibliotekens fortsatta arbete.  

 

Genom kultursamverkansmodellen och de nationella kulturpolitiska 

målen regleras den regionala biblioteksverksamhetens arbete med att 

uppmärksamma nationella minoriteter. Statens kulturråd har de senaste 

åren getts särskilda uppdrag för att stödja de nationella minoriteterna 

samt romsk inkludering. MTM har också uppdrag att tillgodose de 

nationella minoriteterna med tillgängliga medier.  

Biblioteken som betydande samhällsinstitution för 
revitalisering 

För att en revitalisering ska ske behövs de djupa lagren av språk och 

språkliga strukturer som lägger grund för tänkandet och det 

vetenskapliga språket. Även det immateriella såsom traditioner, 
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berättelser och identitetsskapande aktiviteter (till exempel slöjd eller 

annan skapande verksamhet där traditionellt kunnande förs över till nya 

generationer) är viktiga delar i revitaliseringen.  

Det betyder att biblioteket som samhällsinstitution har en stor betydelse 

för att revialiseringen ska fortgå, genom att till exempel tillhandahålla 

texter och berättelser som gör att den enskilda människan kan växa, 

behålla sin kulturella identitet genom hela livet och fortsätta sin 

språkinlärning med språkliga nivåer som motsvarar den egna åldern. 

Bilderböcker, barnböcker, ungdomsböcker, vuxenböcker och 

facklitteratur bildar en språklig utvecklingstrappa kompletterat med 

tillgängliga medier, som behöver få en hemvist i en flerkulturell 

identitet med starkt stöd från biblioteken. De nationella uppdragen bör 

ha detta som en gemensam utgångspunkt, liksom kontinuerligt 

bevakning av relevant forskning inom området. 

Reformförslag 

För de nationella minoritetsspråken jiddisch, finska, 
meänkieli respektive samiska: 

Att statligt finansierade nationella uppdrag ges till Judiska biblioteket 

(jiddisch), Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Nordkalottbiblioteket 

(meänkieli) samt Samernas bibliotek (samiska) genom Sametinget2. 

Dessa fyra bibliotek får i uppdrag att utveckla nationella resursbibliotek 

för respektive språkgrupp och för landets kommuner i syfte att: 

 ge konsultativt stöd till kommunerna, till exempel:  

o stöd till kommunerna för att biblioteken ska kunna främja 

revitalisering av språken och kulturerna genom läs- och 

litteraturfrämjande insatser etc.  

o stöd till kommunerna så att barn och unga kan utveckla en 

flerkulturell identitet med hjälp av bibliotekens resurser 

                                                 

2 Det finns dock förvaltningsmässigt stora skillnader mellan de fyra uppräknade 

biblioteken som gör att respektive bibliotek behöver få ett nationellt uppdrag på ett 

sätt som fungerar med nuvarande finansieringsformer, organisatoriska förutsättningar 

och grundläggande syften. Detta behöver utformas tillsammans med de utpekade 

biblioteken. Statens kulturråd har i dag viss bidragsgivning till berörda bibliotek, 

beroende på vilken typ av bidrag kan bidragsgivningen påverkas av detta 

reformförslag.  
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o stöd till kommunerna för att underlätta delaktighet, i synnerhet 

för barn och unga, i utformandet av bibliotekens verksamhet  

o stöd till kommunerna att synliggöra nationella minoriteter och 

öka förståelsen hos allmänheten  

 ge stöd till skolbibliotek, lärare och elever  

 bevaka relevant forskning, medieutveckling, utgivning etc.  

 i samarbete med en av de nationella lånecentralerna ansvara för 

medieförsörjning inklusive förvärv, katalogisering och gallring, 

verka som kompetensstöd och bidra till kompletterande 

medieförsörjning till kommunerna  

 tillhandahålla och/eller utveckla digitala tjänster som främjar de 

nationella minoriteternas användning av de resurser respektive 

organisation tillhandahåller där utgångspunkten är likvärdig 

tillgång oavsett var i landet användaren är bosatt, eller vilken 

ålder hen är  

 främja respektive minoritetsspråk genom allmänkulturella 

program som komplement till de kommunala bibliotekens 

programverksamhet 

 som specialbibliotek stödja forskning och högre utbildning 

genom att ställa sina samlingar till förfogande 

 omvärldsbevaka språkområdets utveckling, minoritetspolitisk 

utveckling samt pedagogisk utveckling med särskilt fokus på 

nationella minoriteter, vilket förmedlas till berörda myndigheter, 

regional biblioteksverksamhet och kommunerna. 

För det nationella minoritetsspråket romani: 

 att ytterligare utredning görs om förutsättningarna för att skapa 

ett resursbibliotek för språkområdet romani (i likhet med de 

övriga nationella minoritetsspråken) och då med hänsyn till 

förslaget om att inrätta ett nationellt center för romska frågor 

(betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism) 

 att Romskt Kulturcenter i Malmö, i samråd med och stöd av KB, 

ges i uppdrag att katalogisera och tillgängliggöra sin 

litteratursamling (cirka 1 000 titlar) i Libris. 

 

Idag finns inget motsvarande bibliotek för romani som det finns för de 

övriga nationella minoritetsspråken. Romani bör dock prioriteras, bland 

annat mot bakgrund av att Statens kulturråd har ett särskilt uppdrag för 

romsk inkludering som kan ge synergieffekter, samt att det generellt 

inte har bedrivits en mer omfattande utveckling av 

biblioteksverksamhet med målgrupperna romer. Biblioteksverksamhet 

för språkområdet romani är ett kraftigt eftersatt område och den 

https://www.regeringen.se/contentassets/b76e2b51299b42eba2c360c58f0754f7/kraftsamling-mot-antiziganism-sou-201644
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infrastruktur som krävs behöver byggas upp med långsiktiga och 

hållbara insatser. Vilka aktörer som bäst förvaltar de nationella 

uppdragen behöver därför undersökas vidare. Det är dock av stor vikt 

att vidare undersökning kring upprättande av ett resursbibliotek sker 

snarast, för att påbörjat arbete inom detta språkområde inte ska stanna 

av. 

Gemensamt för de nationella minoritetsspråken 

För att ge de nationella minoriteterna möjlighet att påverka innehåll och 

formerna för den biblioteksverksamhet som ses som grunden för ett 

nationellt resursbibliotek behövs samråd. Reformförslaget måste lämna 

ett stort utrymme för egenmakt och eget beslutande i utförandet av de 

nationella uppdragen. Uppdragen i sig bör ansluta till den gällande 

lagstiftningen och politikområdets inriktning såsom den redan är 

klarlagd och kommunicerad med de nationella minoriteternas 

inflytandeorgan samt Sametinget. 

Vidare föreslås att: 

 De fyra myndigheterna Sametinget, Statens Kulturråd, MTM 

och KB, ges i uppdrag att samverka i nationella minoritetsfrågor 

inom biblioteksområdet med Länsstyrelsen i Stockholms län, 

som i dag har ansvaret för uppföljning av minoritetspolitikens 

utfall. Till detta kopplas ett etiskt råd med representanter från 

samtliga berörda parter. KB ansvarar för att bilda detta etiska 

råd inom området.  

 KB ges ett koordineringsuppdrag att i samråd med respektive 

resursbibliotek formulera, utveckla och följa upp uppdragen till 

de utpekade biblioteken och någon av de statliga lånecentralerna 

samt att säkerställa en god samverkan med andra berörda 

myndigheter, och då i samråd med de nationella minoriteternas 

olika berörda organisationer. Sametinget ansvarar för 

verksamheten vid Samernas bibliotek. 

 KB ger en av de nationella lånecentralerna i uppdrag att ansvara 

för kompletterande medieförsörjning för de nationella 

minoritetsspråken, med fokus på romani.  

 KB ges uppdrag att vid behov stödja resursbiblioteken i 

katalogisering och katalogiseringsfrågor kring de nationella 

minoritetsspråken. 

 KB ges i uppdrag att ta fram digitala bibliotekstjänster för de 

nationella minoritetsspråken för ett systematiskt och fortlöpande 
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tillgängliggörande av digitala medier på de nationella 

minoritetsspråken. 

 KB ges i uppdrag att utföra retrospektiv digitalisering av äldre 

medier där urvalet görs i samråd med respektive språkgrupp och 

prioriteringar görs av resursbiblioteken, KB och i samråd med 

etiska rådet. 

 KB och Sametinget undersöker möjligheterna att ge Samernas 

bibliotek rekvisitionsrätt till den inhemska samiska utgivningen 

vid revideringen av pliktlagstiftningen.3 

Kostnad 

Stärkta bibliotek för nationella 
minoriteter och urfolk 

Kostnad 
per år 

Kommentar 

Uppstartsinsats inom respektive 
språkområde 

7 mnkr Efter genomförd 
uppstartsinsats övergår 
utgiftsposten till 
Digitalisering och 
avtalslicenser (se nedan) 

Utveckling och drift av nationella 
resursbibliotek för respektive 
språkgrupp 

10 mnkr 2 mnkr/ språkområde 

Nationella digitala 
bibliotekstjänster för nationella 
minoritetsspråk: förstudie, 
prototyp, genomförande och test 

5 mnkr Efter genomförd 
utvecklingsinsats behövs  
2,5 mnkr för drift och 
förvaltning, resterande 
övergår till Digitalisering 
och avtalslicenser (se 
nedan) 

Koordinering, samråd, etiskt 
råd samt katalogiseringsstöd 

3 mnkr   

Digitalisering och avtalslicenser 
för tillgängliggörande  

15 mnkr Se ovan, 7 + 2,5 mnkr 
förs över hit efter 
genomförd uppstart och 
utvecklingsinsats (totalt 
24,5 mnkr) 

Totala kostnader per år 40 mnkr   

  

                                                 
3 I detta avseende måste Samernas bibliotek betraktas som ett nationalbibliotek i 

förhållande till urfolket och Sapmi. I likhet med KB, som i egenskap av Sveriges 

nationalbibliotek får pliktexemplar för den svenska utgivningen, bör även Samernas 

bibliotek ges samma rättighet att genom samlingsbyggande förfoga över en så 

komplett samling som möjligt. Den nuvarande pliktlagstiftningen ger inte utrymme 

för en ändring, men en framtida lagstiftning måste beakta att samerna är ett urfolk 

med särskilda folkrättsliga rättigheter.  
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Slutsats 

För att uppnå den nationella biblioteksstrategins mål om Ett 

demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens samlade 

litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor 

föreslås stärkta bibliotek för nationella minoriteter och urfolk. Det har 

inte tidigare gjorts en sammanhållen, långsiktigt hållbar satsning inom 

biblioteksväsendet som helhet för att bidra till främjandet och 

revitaliseringen av nationella minoritetsspråk.  

 

Reformpaketet avser att främja bevarande och utveckling av de 

nationella minoriteternas språk och kultur genom berättandet som kan 

förmedlas genom ett bibliotek och bidra till att biblioteken ägnar 

särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna. 

Referenser 

Brisander, Cecilia (2018). Många sätt att vara människa på: 

Folkbibliotek och nationella minoriteter, Stockholms läns 

landsting/Kulturförvaltningen: Regionbibliotek Stockholm 

 

Kungliga biblioteket (2018): Biblioteken och de nationella 

minoritetsspråken: en lägesbeskrivning, Stockholm: Kungliga 

biblioteket, Nationell biblioteksstrategi 

 

Kungliga biblioteket (32018): Trend 2017 – kommunala 

biblioteksplaner, Stockholm: Kungliga biblioteket 

 

Sikku, Nils Henrik (2018). Samernas bibliotek – en dold resurs. 

Utvärdering, analys och förslag rörande Sametingets bibliotek, Giron: 

Sametinget 

 

Stiftelsen Gaaltije (2018): Staare 2018 Saepmie – språket och 

litteraturen, konferens, tillgänglig via UR Samtiden 

 

Wuolab, Anne (2018): Staare 2018 Saepmie – språket och litteraturen, 

konferens, tillgänglig via UR Samtiden 
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3. Stärkt mångspråkig 
biblioteksverksamhet 
Samordna den nationella medieförsörjningen för personer med annat 

modersmål än svenska. Förstärkningen gäller både ökad 

medieförsörjning och kompetensutveckling för att underlätta 

bibliotekens uppdrag att tillgodose prioriterade gruppers behov.  

Summa 20 mnkr  

Bakgrund 

Sverige är idag ett mångspråkigt samhälle som befolkas av både 

nyanlända och etablerade invånare med annat modersmål än svenska. 

Dessa utgör en prioriterad grupp i bibliotekens uppdrag och ska ägnas 

särskild uppmärksamhet enligt 5 § bibliotekslagen. Paralleller finns 

mellan denna paragraf och mål 10 i FN:s agenda 2030 för hållbar 

utveckling. I Sverige finns nationella mål för litteratur- och 

läsfrämjande, där biblioteken har en viktig roll med att bidra till att de 

uppfylls. Målen innebär att alla i landet ska, oavsett bakgrund och med 

utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet 

att utveckla en god läsförmåga samt ha tillgång till litteratur av hög 

kvalitet. För att uppnå högre likvärdighet är det viktigt att 

biblioteksresurser finns tillgängliga på andra språk än svenska. 

 

Behov av mångspråkig personal ökar, liksom efterfrågan på en mer 

effektiv medieförsörjning. Regeringens satsning Stärkta bibliotek visar 

att flera projektansökningar anknyter till bibliotekens arbete med 

mångspråk och integration. Detta pekar på att behovet av extra resurser 

på området är stort. Under 2019 har Malmö stad beviljats stöd inom 

ramen för Stärkta bibliotek för att vidareutveckla en betaversion av en 

mångspråkig digital tjänst kallad Världens bibliotek. 

Nuläge 

Den nationella mångspråkiga lånecentralens uppdrag (Internationella 

biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek) som centralt stöd är 

otillräckligt och begränsat till att omfatta endast folk- och 

gymnasiebibliotek. Idag tillhandahålls främst fysiska medier. Utbudet 

av digitala medier är begränsat. 

 

Alla bibliotek kan inte ha allt men ska kunna erbjuda medier på de 

språk som är etablerade i kommunen. Dagens situation ställer helt nya 

krav på bibliotekarieprofessionen när det gäller medieförsörjning på 

olika språk, digitala medier, material på lättläst svenska, medborgar- 
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och samhällsinformation och en anpassad biblioteksverksamhet. 

Upphandling, inköp, katalogisering och gallring av mångspråkig 

litteratur kräver specifika språkkompetenser som är närmast omöjlig att 

ha inom mindre biblioteksorganisationer. Sveriges officiella 

biblioteksstatistik ger en tydlig bild av att antalet utländska titlar på 

folkbiblioteken i olika län inte är likvärdig. Personer som har behov av 

medier på olika språk möter alltså ett varierande stort utbud på 

folkbiblioteken beroende på var i landet de befinner sig.  

 

Regelverket om offentlig upphandling är komplext och försvårar ibland 

bibliotekens inköp av relevant mångspråkig media. De leverantörer som 

kommunerna har upphandlat kan inte förmedla tillräckligt många och 

varierade titlar. Lånecentralen stödjer bibliotekens mångspråkiga 

medieförsörjning genom att tillhandahålla smalare litteratur på de språk 

där det finns etablerade inköpskanaler. Beträffande språk där medier är 

svårtillgängliga och som därför kräver specialkompetens, 

tillhandahåller lånecentralen medier på bred bas för både barn och 

vuxna. 

 

Lånecentralens resurser är otillräckliga för att möta efterfrågan från 

biblioteken av medier, språkkompetens och annat stöd som rör det 

mångspråkiga området. De prioriterade grupperna är mångfacetterade 

och har inbördes olika behov. För att möta behoven behövs en 

kraftsamling i form av ett mångspråkigt nationellt stöd. Det bör även 

omfatta litteraturstöd och läsfrämjande insatser för fler målgrupper än 

vad som ingår i lånecentralens uppdrag idag, till exempel förskola, 

grundskola (skolbibliotek måste idag gå via folkbibliotek för att 

använda lånecentralens resurser), vuxenutbildning, svenska för 

invandrare, kriminalvården, äldreomsorgen och vården. De utvidgade 

målgrupperna som här föreslås här har särskilt behov av bredare 

litteratur på både lättillgängliga och svårtillgängliga språk.  

Reformförslag 

Sverige behöver en mångspråkig lånecentral med både bredd och djup 

samt en inriktning på digitala medier för att stödja bibliotekens uppdrag 

att tillgodose prioriterade gruppers behov. För att uppnå bästa effekt 

krävs en statligt finansierad nationell mångspråkig medieförsörjning 

med ett tydligare och utvidgat uppdrag. 

 

För att stärka den nationella mångspråkiga lånecentralen föreslås mer 

resurser för att tillgängliggöra mångspråkiga medier till fler målgrupper 

samt en kompetensförstärkning med utvecklingsledare som utgör stöd 

för det allmänna biblioteksväsendet.  
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Stärkt mångspråkig medieförsörjning 

Lånecentralens tjänster och målgrupp utökas till att omfatta 

biblioteksverksamhet som stödjer det livslånga lärandet. Förskolor, 

grundskolor, vuxenutbildningar, svenska för invandrare, 

kriminalvården, äldreomsorgen och vården är särskilt i behov av detta 

stöd. 

 Lånecentralens webbtjänster utvidgas och anpassas till 

bibliotekspersonalens behov för att stödja upphandlingar av 

smal och bred litteratur i både fysiskt och digitalt format. 

 Lånecentralen inrättar en abonnemangsservice för depositioner 

liknande Danmarks och Norges depositionsservice.  

 Lånecentralens tjänster utvidgas till att tillgängliggöra digitala 

medier direkt till användare via särskild webbtjänst. 

Kompetensförstärkning 

Lånecentralen förstärks med fler personalresurser i form av 

utvecklingsledare. Förstärkningen gäller konsultativt stöd till hela det 

allmänna biblioteksväsendet i enlighet med de uppräknade förslagen i 

förra stycket. Utvecklingsledare omvärldsbevakar och har en översyn 

över den språkliga mångfalden i Sverige, testar och utvecklar metoder, 

sprider goda exempel och samverkar med mångspråkig personal hos 

biblioteken på regional och kommunal nivå samt tar till vara den lokala 

kompetensen på olika sätt i arbetet med medier på mångspråk.  

 

Lånecentralen förstärks och utökas med kompetenser inom 

mångspråkskatalogisering eller med medel för upphandling av dessa 

tjänster. Lånecentralen utgör stöd till det lokala biblioteksarbetet. Det är 

idag få bibliotek som katalogiserar språk på andra alfabet än det 

latinska. Lånecentralen samverkar med den regionala 

biblioteksverksamheten som kan bidra med utvecklingsstöd och 

kompetens för att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet 

på regional nivå. Lånecentralen behöver även använda tolkar och 

språkkonsulenter (personer med hög språkkunnighet och intresse för 

litteratur) d.v.s. personer utanför organisationen för urval, inköp och 

katalogisering. Att arbeta med konsulter på detta vis är kostsamt, men 

ökar i sin tur kvaliteten på arbetet. Det är också önskvärt att bygga upp 

nätverk för den här typen av tjänster i stället för att förlita sig på 

volontärer. Lånecentralen har, tillsammans med den regionala 

biblioteksverksamheten och biblioteksutbildningarna, en aktiv roll i 

fortbildningsverksamheten för att förstärka den mångspråkiga 

biblioteksservicen i landet. 
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Kostnad  

Stärkt mångspråkig 
biblioteksverksamhet 

Kostnad 
per år 

Kommentar 

Vidareutveckling och implementering 
av en webbtjänst med digitala medier  

2 mnkr För slutanvändare 
(varldensbibliotek.se) 

Avtal för och produktion av digitala 
medier  

4 mnkr För direkt konsumtion 
av slutanvändare 

Vidareutveckling och implementering 
av en webbtjänst (gränssnitt, 
plattform)  

2 mnkr För bibliotekspersonal 
(interbib.se)  

Inköp av tryckta medier för bred och 
smal kompletterande 
medieförsörjning  

4 mnkr För bibliotek och 
skolbibliotekscentraler 

Kompetensförstärkning 8 mnkr Katalogisering av 
mångspråkiga medier 
och berikning av 
Libris, språkkonsulter, 
metodutveckling och 
konsultativt stöd till 
barn och unga, 
vuxenutbildningen 
och kriminalvården  

Totala kostnader per år 20 mnkr  

Slutsats 

För att uppnå den nationella biblioteksstrategins mål om Ett 

demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens samlade 

litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor 

föreslås en stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet. Likvärdig tillgång 

till mångspråkiga medier för landets invånare med andra modersmål än 

svenska uppnås genom att stärka den nationella mångspråkiga 

lånecentralen. Därför föreslås mer resurser för tillgängliggörande av 

mångspråkiga medier till fler målgrupper. Ökade resurser till en 

kompetensförstärkning med utvecklingsledare som utgör stöd till hela 

det allmänna biblioteksväsendet föreslås också. Förstärkningen 

genomförs som en permanent satsning till en kostnad av 20 miljoner 

kronor per år. 
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4. Stärkta nationella digitala 
bibliotekstjänster  
Den nationella biblioteksmyndigheten får i uppdrag att ta fram en ny 

digital biblioteksplattform för olika målgrupper, sköta driften och 

försörja tjänsten med innehåll genom upphandling och avtalslicenser. 

Uppdraget inkluderar massiv digitalisering av tryckt material och 

andra medier enligt en flerårsplan samt utveckling av digitala 

bibliotekstjänster, sökfunktioner och metadata för forskning och 

allmänhet. Redan utvecklade digitala bibliotekstjänster för barn och 

Litteraturbanken bör få en permanent statlig finansiering. 

Summa 90 mnkr 

Bakgrund 

Samhällets digitalisering och skiftet från en fysisk till en digital 

förvaltning skapar nya möjligheter, men för också med sig helt nya 

utmaningar. Som samhället i övrigt måste biblioteksväsendet förändras 

och utvecklas för att även i framtiden vara en relevant aktör. 

 

Dagens användare förväntar sig att få tillgång till information direkt och 

utan dröjsmål. Med kraftfulla söktjänster och utvecklingen inom 

artificiell intelligens finns också goda förutsättningar att möta 

användarnas behov. Den snabba tekniska utvecklingen kan ställas mot 

en lång tradition inom arkiv, bibliotek och museer att i förväg sortera 

och kategorisera information. Båda sätten att möta användarnas behov 

är relevanta.  

 

Idag är floran av digitala bibliotekstjänster stor ur ett nationellt 

perspektiv. Mycket dubbelarbete görs, trots att gemensamma lösningar 

ofta är bättre och mer kostnadseffektiva. Högre grad av effektivitet, 

kvalitet och innovation kan nås genom standardisering och utveckling 

av gemensamma tjänster.  

 

Genom stärkta nationella bibliotekstjänster förbättras tillgången till 

digitala medier. Här finns möjligheter att nå bibliotekens alla 

målgrupper. Detta förutsätter dock ett stort nationellt förändringsarbete. 

För att lyckas krävs, förutom central finansiering, en förstärkt nationell 

organisation och ökad samordning.  
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Nuläge 

Digital omställning, likvärdig tillgång och läsfrämjande 

Folkbibliotekens e-medietjänster har hamnat på efterkälken 

internationellt, och även i jämförelse med bokbranschens 

motsvarigheter. Det låga genomslaget för e-böcker på biblioteken beror 

bland annat på bristande användarupplevelse, högt leverantörsberoende, 

höga kostnader på grund av dubbelarbete, avsaknad av en nationell 

tjänst, samt smalt utbud. Även bristande teknisk och digital kompetens 

hos användarna påverkar. De försök som gjorts att skapa nationell 

samordning för folkbiblioteken inom området e-medieförsörjning har 

hittills varit utan framgång.  

 

Samtidigt minskar läsning och läsförmåga bland barn och ungdomar, 

vilket gör behovet av stöd kring läsning och språkutveckling stort. 

Läsfrämjande insatser behövs också bland nyanlända som vill lära sig 

svenska språket. Även tillgången till digitala medier är långt ifrån 

likvärdig, varken ekonomiskt eller innehållsmässigt. Här kan nationella 

digitala bibliotekstjänster vara ett effektivt verktyg, dels för likvärdig 

tillgång i hela landet, dels för läs- och litteraturfrämjande. 

 

Det är idag allt svårare för biblioteken att uppfylla bibliotekslagens krav 

om att det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 

ställning. En internationell utblick visar att biblioteksaktörer som har en 

tydlig strategi och som äger sin infrastruktur, och vidare har en 

långsiktig finansiering och erbjuder leverantörer standardiserade 

protokoll för integration, också lyckas bäst med att skapa tillräcklig 

bredd i utbudet. 

Massdigitalisering och tillgängliggörande av kultur- och 
kunskapsarvet 

Sverige har i europeisk jämförelse digitaliserat lite historiskt material, 

och svenska användare har därmed sämre tillgång till denna typ av 

material. Det finns dock goda förutsättningar för att öka tillgången. 

KB:s samlingar har till exempel potential att berika en nationell digital 

bibliotekstjänst med omfattande historiskt innehåll.  
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Flera utmaningar finns dock:  

• Digitaliseringsbehovet är en kritisk ekonomisk fråga – idag 

saknas medel för att digitalisera ens prioriterade delar av 

bibliotekens samlingar.   

• Hittills saknas tekniska lösningar, lagstöd och resurser för att 

samla in och tillgängliggöra nutidens digitalt födda material. 

• Konsolidering och samordning av infrastrukturen krävs – hur 

kan plattformar utnyttjas effektivare och hur kan innehåll 

kopplas ihop bättre i söktjänster?  

• Varumärken och tjänstepaketering – hur ska det framtida 

tjänsteutbudet se ut?  

  

Vidare behöver tjänster som tillgängliggör kultur- och kunskapsarvet 

vara tekniskt obundna och kunna hantera vitt skilda materialtyper. Det 

krävs också välutvecklade metoder för att organisera materialet så att 

det blir sökbart och tillgängligt för användarna.   

Tillgängliggörande av digitalt material 

Det samlade digitala kultur- och kunskapsarvet behöver presenteras och 

göras sökbart, för såväl allmänhet som forskning, på standardiserade 

tekniska plattformar. Det är viktigt att ha beredskap för utveckling av 

nya informationssökningstjänster där artificiell intelligens är en 

självklar komponent. Möjligheter att söka information även i 

bibliotekens ostrukturerade samlingar behöver till exempel skapas. På 

upphovsrättens område behövs avtalslicenser som ger rätt till 

massutnyttjanden förhandlas fram.  

Reformförslag 

Syftet med nationella digitala bibliotekstjänster är att dels ge likvärdig 

tillgång och främja läsning genom e-boks- och ljudbokstjänster, dels att 

stödja forskning och lärande genom söktjänster och digitalt 

tillgängliggörande av kultur- och kunskapsarv. 

 

Förslaget utgår ifrån att KB bör få i uppdrag att: 

 tillhandahålla en nationell e-boks- och ljudbokstjänst 

 utveckla en ny generation digitala tjänster för att stödja 

forskning och lärande  

 öka mängden digitalt fött och digitaliserat material som kan 

tillgängliggöras 

 utveckla en kvalitativ och säker källa till bibliotekens metadata 
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Dessutom behandlar reformförslaget finansiering av redan pågående 

lokala och regionala initiativ på området, som utvecklingen av tjänster 

som främjar läsning hos barn, samt Litteraturbankens verksamhet med 

att tillgängliggöra svensk litteratur som e-böcker. 

Likvärdig tillgång och främja läsning genom e-boks- och 
ljudbokstjänster 

En nationell e-boks- och ljudbokstjänst 

För att ge likvärdig tillgång till medier samt stödja bibliotekens läs- och 

litteraturfrämjande uppdrag, behövs en nationell gemensam 

infrastruktur för e-boks- och ljudbokstjänster.  

 

KB föreslås få i uppdrag att: 

 utveckla en nationell e-bok- och ljudbokstjänst som ger stöd till 

folk- och skolbibliotekens litteratur- och läsfrämjande 

verksamheter samt skapar samordningseffekter och bidrar till en 

likvärdig tillgång. 

Fokus bör initialt ligga på att ta fram tjänster som ger tillgång till e-

böcker och ljudböcker genom folkbiblioteken. Det kan ske genom 

tjänster som riktar sig till olika målgrupper, men som i grunden bygger 

på en gemensam nationell plattform. Digitala bibliotekstjänster bör 

designas utifrån användarnas och de prioriterade målgruppernas behov. 

 

Den e-bok- och ljudboktjänst som föreslås bör i ett första steg 

tillhandahålla medier på de nationella minoritetsspråken (se 

reformförslag 2) och vidareutvecklas för att täcka allt fler 

användargruppers behov. Tjänsten byggs utifrån erfarenheter i det e-

boksprojekt som varit ett deluppdrag inom biblioteksstrategin. För att 

fortsätta vara relevant måste tjänsten succesivt kompletteras och 

anpassas till nya användarbehov och till den tekniska utvecklingen samt 

anpassas till hur distribution av och marknadsplatser för litteratur 

förändras. 

Innehåll i den nationella e-boks- och ljudbokstjänsten 

Utbudet i den nationella e-bok- och ljudboktjänsten kommer till stora 

delar att bestå av upphovsrättsskyddade titlar från förlag eller 

kommersiella aggregatorer. Som kompletterande innehåll kan 

Litteraturbankens material, talböcker från Myndigheten för tillgängliga 

mediers bibliotek Legimus, medier på de nationella minoritetsspråken, 

nordiskt upphandlad mångspråkslitteratur i Världens bibliotek, samt 

böcker med särskilt distributionsstöd från Statens Kulturråd integreras.  
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Existerande digitala tjänster för barn - till exempel Bibblix, Barnens 

bibliotek och Polarbibblo - föreslås få en permanent statlig finansiering 

för att möjliggöra nationell spridning.  

 

En nationell digital e-boks- och ljudbokstjänst ska vara kostnadsfri för 

användaren, vara lättillgänglig för att främja läsning och på så sätt även 

sudda ut geografiska och socioekonomiska skillnader. Syftet är att ge 

likvärdig tillgång till digitala medier oavsett vem man är eller var man 

befinner sig i landet. 

Litteraturbanken bidrar till fler e-böcker 

Stora delar av vårt litterära kulturarv ligger ännu fördolt i landets 

biblioteksmagasin. Litteraturbanken har en unik potential att fritt för 

alla tillgängliggöra svensk skönlitteratur och andra texter som är av vikt 

för att förstå det litterära kulturarvet. Men det saknas en permanent 

finansierings- och organisationsmodell för verksamheten, som i 

dagsläget är hotad och i värsta fall kan tvingas upphöra. En långsiktigt 

hållbar finansiering och en fristående organisation, finansierad med 

nationella medel, behövs därför. 

Upphovsrättsligt fritt material via Libris 

KB har på uppdrag av kulturdepartementet, och som en del i den 

nationella biblioteksstrategin, genomfört ett e-boksprojekt för att öka 

mängden upphovsrättsligt fritt material i den nationella 

bibliotekskatalogen Libris. Litteraturbankens arbete har varit viktigt för 

projektet, eftersom en stor del av den litteratur som kunnat 

tillgängliggöras har producerats just av Litteraturbanken. 

Litteraturbanken kommer även i fortsättningen att vara en central källa 

för tillgängliggörandet av den äldre svenska litteraturen i en framtida 

nationell e-bok- och ljudboktjänst. 

Integrera Litteraturbankens bestånd 

Genom att integrera Litteraturbankens bestånd med denna kommande 

tjänst kan det litterära kulturarvet bli mer lättillgängligt för en större 

allmänhet, inte minst för läsare som är ovana att söka efter denna typ av 

litteratur. Det blir därmed enklare för biblioteken att uppfylla 

bibliotekslagens krav. Även mot denna bakgrund är det viktigt att 

Litteraturbanken får en långsiktigt hållbar finansiering.  
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Stödja forskning och lärande genom digitalt 
tillgängliggörande av kultur- och kunskapsarv  

Digitala tjänster för att stödja forskning och lärande 

Genom söktjänster och digitalt tillgängliggörande av i första hand 

bibliotekens kultur- och kunskapsarv kan forskning och lärande stödjas. 

Att tillgängliggöra böcker, dagstidningar och tidskrifter har här högsta 

prioritet, men behoven gäller samtliga materialtyper i bibliotekens 

samlingar. Den som söker i materialet ska inte behöva ha förkunskaper 

om hur detta är organiserat eller vilken källa det kommer ifrån, utan ska 

kunna lita på att den tillgängliggjorda datasamlingen är tillförlitlig och 

autentisk.   

 

Förslaget utgår ifrån att KB ges i uppdrag att utveckla en ny generation 

digitala tjänster för att tillgängliggöra kultur- och kunskapsarv som 

digitaliserade böcker, dagstidningar, tidskrifter och annat historiskt 

material. Hit hör även ljud- och bildmedier samt tv- och radioprogram. 

De digitala tjänsterna ska vara utformade för att möta behoven hos olika 

relevanta användargrupper, inklusive användare som har behov av 

maskinläsbara dataset för forskningsändamål.  

 

Tjänsterna ska också vara infrastrukturella. De ska göra det möjligt för 

dem som vill, att utveckla och tillhandahålla egna applikationer för att 

använda data som tillhandahålls. Som grund för tjänsterna byggs en 

teknisk biblioteksplattform, bland annat dimensionerad för att lagra och 

bevara digitaliserade och insamlade data. 

Digitalt fött och digitaliserat material och tillgängliggörande 

Att öka mängden digitalt fött och digitaliserat material som kan 

tillgängliggöras genom de digitala tjänsterna är också av stor vikt. Detta 

görs primärt genom massdigitalisering av en mängd olika 

materialkategorier. Digitaliseringsinsatsen koordineras och samordnas 

med relevanta nationella och internationella aktörer. Rättigheter till 

massutnyttjanden måste också klareras för det upphovsrättsskyddade 

materialet. Dessutom behöver tjänster utformas så att eftersökt material 

lätt kan hittas genom vanliga sökmotorer på internet. 

Kvalitativ och säker källa till bibliotekens metadata 

En kvalitativ och säker källa till metadata och data bör upprättas i 

samarbete med andra datainsamlande institutioner och organisationer, 

för att göra det möjligt att integrera flera datakällor. En användare ska 
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på ett enkelt och lättfattligt sätt kunna aggregera information från olika 

samlingar och datakällor och få ett sammansatt svar på en sökfråga.  

Förslag: 

• att KB får i uppdrag att digitalisera de egna samlingarna och 

därmed bidra med ett historiskt källmaterial tillgängligt på 

internet 

• genom ABM-samarbete, till exempel inom ramen för Digisam, 

verka för en informationsinfrastruktur med öppna 

informationskällor, gemensamma tjänster, standarder och 

terminologier 

• göra bibliotekens samlingar tillgängliga genom flera kanaler 

och med teknik 

• förhandla rättigheter beträffande massutnyttjanden för att 

kunna tillgängliggöra upphovsrättsskyddat material på internet 

Kostnad 

Stärkta nationella digitala 

bibliotekstjänster 

Kostnad Kommentar  

Digitalisering, inklusive teknisk 

plattform  
25 mnkr   

Tjänsteutveckling för att stödja 

likvärdig tillgång och läsfrämjande 
25 mnkr Avser uppbyggnad 

och utveckling av 

både teknisk 

infrastruktur och ett 

flertal tjänster 
Tjänsteutveckling för att  
tillgängliggöra kultur- och 

kunskapsarvet  

25 mnkr   

Litteraturbanken  10 mnkr   
Stöd till existerande digitala 

tjänster för barn  

5 mnkr   

Totala kostnader per år * 90 mnkr   

* Licenskostnader ingår idag i kommunernas budget för medier. Framtida kostnader 

och finansiering beror på utfallet av förhandlingar och kommer därför att behöva 

preciseras senare. 
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Slutsats 

För att uppnå den nationella biblioteksstrategins medel Tillgängliggör 

så mycket information och litteratur som möjligt fritt och digitalt för 

alla förslås stärkta nationella digitala bibliotekstjänster. Det betyder att 

nationalbiblioteket bör få i uppdrag att ta fram en ny digital 

biblioteksplattform med tjänster som stödjer såväl läsfrämjande som 

forskning och studier samt sköta driften och försörja tjänsterna med 

innehåll. Tjänsterna ska kunna integreras i det offentliga 

biblioteksväsendets verksamheter och utvecklas och kureras i 

samverkan. Målet är att erbjuda en likvärdig tillgång till det digitala 

kunskaps- och kulturarvet i hela landet.  

Referenser 

Klein, Jesper & Thorslund, Ewa (2019): Biblioteket i skyn!. Stockholm. 

Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi 

 

Wallström, Åsa (2019): Fria böcker till alla. KB:s e-boksprojekt 2018. 

Stockholm: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi 
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5. Stärkt nationell struktur för 
kompetensutveckling inom 
biblioteksväsendet  

Inrätta ett Bibliotekens oberoende fortbildningsinstitut enligt modell 

från andra yrkesgrupper. Syftet är att systematiskt vidareutbilda 

biblioteks- och informationsvetare inom alla samhällssektorer och 

bibliotekstyper. Huvudmannaskapet bör ligga på en högskola med 

utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, och arbetet ska 

utföras i nära samverkan med KB och de regionala 

biblioteksverksamheterna. Projektet Digitalt först med användaren i 

fokus får sin fortsättning i denna nya struktur. 

Summa: 25 mnkr 

Bakgrund 

Bibliotekens betydelse för det demokratiska samtalet och för 

människors möjligheter att bygga sina uppfattningar på etablerad 

kunskap framstår som allt viktigare. Åsiktsfrihet är en av grunderna i en 

fungerande demokrati, där biblioteken är en oberoende balanserande 

kraft. Biblioteken förser dem som vill bilda sig en uppfattning med 

underlag som visar på vägar till kunskap. Bibliotekens uppdrag är att 

möta ett samhälle i ständig förändring. Det gäller den digitala 

transformationen av samhället med automatisering, programmering, 

robotisering samt meta- och Big Datas möjligheter. Det handlar också 

om människors förändrade medievanor, nya sätt att lära och läsa, att 

kritiskt analysera samt att värdera källor och digitala sökvägar.  

 

Ett ytterligare exempel är Sverige är på väg att lämna enspråksnormen 

och att efterfrågan på flerspråkig personal ökar. Personer som har den 

språkliga kompetensen kan ha behov av kompetensförstärkning inom 

biblioteksområdet genom kurser. Biblioteken och bibliotekarierna har 

förtroende hos människor och bibliotek används av många. Biblioteken 

är samhällets oberoende kunskapsbank, öppna för alla där bibliotekarier 

vägleder och inspirerar till kunskapsbildning och läsning. 

 

Kunniga bibliotekarier är förutsättningen för att biblioteken ska fungera 

och uppfylla sitt uppdrag. Därför måste bibliotekarier kunna uppdatera 

sin utbildning på ett systematiskt och progressivt vis. En generell och 

teoretisk grundutbildning måste kompletteras genom möjligheten till 

fortbildning i stark koppling mellan teori och praktik. 

Specialistkompetenser behövs och efterfrågas. En tydlig 

kompetenstrappa för yrkesverksamma bibliotekarier kan fylla på och 
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synliggöra specialistkompetens. En hållbar och samlad struktur för 

bibliotekarieprofessionens kontinuerliga kompetensutveckling behöver 

därför skapas. En sådan finns inte idag. 

Nuläge 

Som framgår i skriften Profession, utbildning, forskning; biblioteks- 

och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession finns 

det skillnader mellan det som lärs ut vid de olika 

utbildningsprogrammen i biblioteks- och informationsvetenskap och de 

ofta praktiskt definierade kunskapsbehov som formuleras inom 

bibliotekssektorns olika delar. Fortbildning och kompetensutveckling 

med biblioteksspecifik inriktning har bedrivits endast i liten omfattning 

vid de fem högskolor där grundutbildning och forskning i biblioteks- 

och informationsvetenskap är etablerade.  

 

De regionala biblioteksverksamheterna bedriver idag merparten av den 

biblioteksspecifika fortbildningen som förekommer för bibliotekarier på 

folkbibliotek. Det finns inte någon kontinuerligt pågående 

samverkansstruktur mellan högskolor och de regionala 

biblioteksverksamheterna om kompetensutveckling, även om 

samverkan i god anda förekommer.  

 

På senare år har utbildningsinstitutionerna vid högskolorna också drivit 

en högre grad av samverkan med profession och bibliotek rent 

generellt. Det ligger i biblioteks- och informationsvetenskapens intresse 

att utbildningarna engagerar sig i den särskilda typ av sektorsamverkan 

som fortbildningsverksamhet innebär. Hittills har detta huvudsakligen 

skett inom ramen för individuella, lokala eller regionala initiativ och 

utan någon tydlig övergripande strategisk tanke. Något naturligt organ 

som har ansvar för att hantera och samordna olika aspekter på 

utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för bibliotekarier vid 

olika bibliotekstyper existerar inte idag. Bristen på en sådan 

organisation försvårar dialogen om utbildnings- och fortbildningsbehov 

mellan utbildningarna, professionen och de olika 

biblioteksverksamheternas huvudmän. 

 

Skolverket stödjer mer indirekt skolbiblioteksnära kompetensutveckling 

inom ramen för kollegialt lärande i ”Läslyftet” och i det nationella 

skolutvecklingsprogrammet. Det är en fördel om kompetensutveckling 

som rör skolbibliotek sker i en gemensam lärandesituation för 

pedagoger, skolbibliotekarier och ibland även skolledare.  

 

Se reformförslaget Stärkta skolbibliotek. 
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Reformförslag 

En samlad nationell struktur för kompetensutveckling 

En kvalitativ och på sikt hållbar fortbildning och kompetensutveckling 

för bibliotekarier måste säkerställas, utvecklas och göras strukturellt 

hållbar. En mer kraftfull och behovsanpassad fortbildning kan ske 

genom samordning och en större samverkan mellan olika 

utbildningsanordnare. Detta kan ske genom att etablera en samlad 

nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling. Denna kan 

skapas och se ut på flera sätt. Här bör inspiration och förebilder hämtas 

från andra professionsområden. Målet är en struktur som till viss del 

kan leda till en formaliserad progression inom bibliotekarieprofessionen 

till exempel i form av specialistkompetenser eller en utökad 

biblioteksledarkompetens.  

 

En samlad fortbildningsstruktur ska kunna leda till att deltagarna kan 

uppgradera specialistkompetenser till en jämförbar nivå inom 

definierade områden. Men syftet är också att utveckla kompetenser 

inom områden som rör transformeringen till ett digitalt samhälle med 

AI, robotisering och Big Data. Det ska även finnas förutsättningar för 

deltagarna att följa utvecklingen inom bibliometri, medie- och 

informationskompetens, kunskap om käll- och sökkritiska 

förhållningssätt eller litteraturförmedling. Lärdomar från satsningen 

Digitalt först med användaren i fokus 2018-2020 bör omhändertas och 

förvaltas.  

Kvalitetssäkrad professionsutveckling 

En annan inriktning kan handla om en nivellering av 

bibliotekarieprofessionen. Förutsättningar ska skapas för 

en ”kompetensstege” för praktiskt verksamma bibliotekarier och ge 

grund för en kvalitetssäkrad grund för professionsutveckling. Utöver 

detta behövs kortare kunskapsuppdateringar i seminarieserier, 

föreläsningar och workshops i aktuella frågeställningar. Kursutbudet 

bör erbjudas både som campusutbildningar och online- och 

webbutbildningar. Dessutom bör utbildningstillfällen erbjudas runt om i 

landet till exempel som arbetsplatsbaserad utbildning. Även validering 

av individuella kunskapsbakgrunder från biblioteksarbete bör kunna 

genomföras inom fortbildningsorganisationens ram. 

 

Ansvaret för att etablera av en nationell struktur för kontinuerlig 

kompetensutveckling måste ligga på flera biblioteksaktörer med en 

samlande funktion på nationell och regional nivå. Dessa bör kunna 
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omfatta alla de olika samhällssektorer som biblioteken verkar inom. Det 

är viktigt att sektorn själv definierar såväl behov som struktur för den 

kontinuerliga kompetensutvecklingens utformning. 

 

De biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna bildar 

också naturliga samverkansparter i utvecklandet av en struktur för en 

mer formaliserad kompetensutveckling, samt utgör garanter för att 

fortbildningsverksamheten vilar på en vetenskaplig grund. De bör också 

vara delaktiga i själva genomförandet av kurser. Idag sker de biblioteks- 

och informationsvetenskapliga utbildningarnas bidrag till fortbildning 

främst genom uppdragsutbildning. Det beror på att egeninitierade, 

ofinansierade fortbildningskurser har visat sig idag vara alltför 

ekonomiskt riskfyllda för lärosätena för att kunna motiveras av 

lärosätena. Bibliotek har idag alltför sällan de ekonomiska resurserna 

för att beställa och bekosta uppdragsutbildningar.  

Samverkansråd för utbildning, forskning och fortbildning 

En samlad struktur för kontinuerlig kompetensutveckling inom 

biblioteksområdet ska självklart samverka och samordnas med andra 

fortbildningsinitiativ från till exempel Skolverket. Förslaget om en 

samlad nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling är 

komplext och involverar en rad processer och aktörer.  

 

KB föreslår därför etablerandet av ett samverkansråd för utbildnings-, 

forsknings- och fortbildningsfrågor i bibliotekssektorn. Detta råd bör 

bestå av representanter från de biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningarna samt från 

bibliotekarieprofessionens centrala institutioner och aktörer. Rådet 

skulle också kunna driva frågor som rör professions- och 

verksamhetsnära biblioteksforskning. Därför bör också representanter 

finnas med som har kunskap i frågor som specifikt rör forskning och 

forskarutbildning. Sätet för samverkansrådet bör vara det oberoende 

institut som föreslås i detta reformförslag.  

Modell för inrättande av institutet för fortbildning 

Ett av de lärosäten som erbjuder utbildning i biblioteks- och 

informationsvetenskap bör få i uppdrag att härbärgera detta särskilda 

fortbildningsinstitut. Modellen kommer från Medieinstitutet Fojo, som 

är en oberoende institution vid Linnéuniversitetet. Fojo står fritt från 

kommersiella och politiska intressen samt har rätt att fatta självständiga 

beslut om hur institutet ska arbeta för att utveckla och stötta 

journalistik, yttrandefrihet och demokrati. Fojo finansieras idag av ett 
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årligt anslag från Utbildningsdepartementet på cirka 10 miljoner kronor. 

Fojo härbärgerar ett antal uppgifter med bäring på medieområdet inom 

institutets ram. Det kan utöver fortbildning gälla rådgivning och 

internationella frågeställningar. Fojos kursutbud sträcker sig från mer 

praktiskt inriktade kurser till kurser med inriktning på verksamhets- och 

metodutveckling.  

 

Institutets styrelse bör utgöras av de biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningarna, de regionala 

biblioteksverksamheterna och Kungliga biblioteket.  

Bibliotekens oberoende fortbildningsinstitut 

Utifrån ovanstående resonemang föreslås inrättandet av Bibliotekens 

oberoende fortbildningsinstitut i enlighet med modeller från andra 

yrkesgrupper: 

 Institutets syfte är att systematiskt, långsiktigt och likvärdigt 

fort- och vidareutbilda bibliotekarier (biblioteks- och 

informationsvetare) inom alla samhällssektorer och 

bibliotekstyper. 

 Institutets kurser är verksamhets- och professionsnära, men 

grundar sig på vetenskap och aktuell forskning.  

 Institutet erbjuder längre kompetenshöjande kurser på 

vetenskaplig grund som leder till specialistkompetenser, 

flerkulturell kompetens och en kompetenstrappa för specialister 

och biblioteksledare. 

 Institutet erbjuder en arbetsplatsnära kompetensutveckling 

genom kortare seminarier som tar fasta på kunskapsutbyte och 

orientering av ny kunskap och nya forskningresultat, vilka kan 

ligga till grund för nya metoder och verksamhetsutveckling. 

 Längre kurser förläggs till det lärosäte där institutet är förlagt. 

Kortare kurser och seminarier förläggs verksamhetsnära i hela 

landet i samverkan med de regionala biblioteksverksamheterna. 

 Institutet bör förvalta resultatet av satsningen Digitalt först. Man 

bör utifrån utvärderingens resultat överväga om den modell som 

prövades i satsningen – med en gemensam läroplattform, och ett 

nätverk av regionala utvecklingsledare som arbetar tillsammans 

för att utveckla bibliotekens arbete med digital kompetens – kan 

fortsätta eller användas till andra områden. 

 Institutet drivs i samverkan mellan alla relevanta professions- 

och verksamhetsnära utbildningsanordnare såsom Kungliga 

biblioteket, de regionala biblioteksverksamheterna, de 

biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna vid 
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universitet/högskolor samt i förekommande fall med andra som 

till exempel Skolverket och Myndigheten för tillgängliga 

medier.  

 Institutet ingår i den nationella strukturen för validering av 

kompetens och utbildning för arbete på bibliotek. 

Kostnad 

Stärkt nationell struktur 
för fortbildning 

Kostnad per 
år  

Kommentar 

Fortbildningsinstitut: webb, 
lärmoduler, administration, 
samverkan och 
kursverksamhet 

10 mnkr Institutet förläggs till en 
högskola som har 
utbildningsområdet 
Biblioteks- och 
informationsvetenskap i sin 
organisation.  

Samverkansråd --- Betalas av respektive 
myndighet eller 
motsvarande 

Förvaltning modell och 
lärresurs från satsningen 
Digitalt först  

15 mnkr Fördelning efter 
utvärdering av den 3-åriga 
satsningen  

Totala kostnader per år* 25 mnkr  

*Den totala kostnaden för fortbildningsinsatserna bedöms vara 25 mnkr per år 
i statligt anslag. Utöver detta kan intäktsbaserad fortbildning ske. 

Slutsats 

För att uppnå den nationella biblioteksstrategins medel Stöd och 

stimulera de publika biblioteken med effektiva och samverkande 

nationella och regionala biblioteksfunktioner föreslås ett oberoende 

fortbildningsinstitut för bibliotekarier. För att garantera en fast 

förbindelse med övrig utbildning inom biblioteks- och 

informationsvetenskap och försäkra kopplingen till vetenskaplig grund 

och forskning bör fortbildningsinstitutet för bibliotekarier placeras inom 

en högskola som har utbildningsområdet biblioteks- och 

informationsvetenskap i sin organisation. Ett samverkansråd inrättas. 

Satsningen beräknas till 25 mnkr. 

  



 

 36 

Referenser 

Carlsson, Ulla (red.) (2018): Medie- och informationskunnighet (MIK) i 

den digitala tidsåldern: en demokratifråga : kartläggning, analys, 

reflektioner, Göteborg: Nordicom 

  
Fichtelius, Erik, Enarson, Eva, Hansson, Krister, Klein, Jesper & 

Persson, Christina (red.) (2017): Den femte statsmakten: bibliotekens 

roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering, 

Stockholm: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi 

  
Fichtelius, Erik, Persson, Christina & Enarson, Eva (2018): Från ord 

till handling på väg mot en nationell biblioteksstrategi: utkast, 

Stockholm: Kungliga biblioteket, Nationell biblioteksstrategi 

  

Hansson, Joacim (2018): Profession, utbildning, forskning: biblioteks- 

och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession, 

Stockholm: Kungliga Biblioteket, Nationell biblioteksstrategi 

 

Regeringskansliet (2017): För ett hållbart digitaliserat Sverige - en 

digitaliseringsstrategi 

 

Regeringskansliet (2018): Strategi för en stark demokrati – främja, 

förankra, försvara   

 

Sverige Läsdelegationen (2018): Barns och ungas läsning: ett ansvar 

för hela samhället, Stockholm: Norstedts juridik 

  

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. 

(2016): DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for 

Citizens. 

  



 

 37 

6. Stärkt nationell biblioteksmyndighet 

Nationalbiblioteket KB får, utöver uppdraget att bygga nationella 

digitala tjänster, ett tydligare uppdrag att stödja hela 

biblioteksväsendet med infrastruktur, juridik, metadata, kompetens, 

utveckling, forskningsstöd, förmedling av bidrag, med mera. KB bör 

återkommande och regelbundet följa upp strategin, förslagen och 

reformerna.  

Summa 25 mnkr 

Bakgrund 

I en tid av snabb digitalisering när samverkan, partnerskap och 

centralisering av gemensamma tjänster blir allt viktigare behövs en 

stark nationell biblioteksmyndighet. Myndigheten ska ha överblick och 

samordna utvecklingen av hela biblioteksväsendet i Sverige mot att bli 

så öppet och användbart som möjligt. Att utveckla en bas av 

kunskapsförmedlande tjänster som många kan ha nytta av bör vara en 

central uppgift. Det bör också ingå i uppdraget att stödja och driva på 

bibliotekens anpassning till samhällets digitala transformation. 

 

Transformering är inte bara en fråga om digitalisering av fysiska 

samlingar. Det handlar också i hög grad om effektivisering och 

samordning av exempelvis bibliotekens medieförsörjning. Det behövs 

en mer sammanhållen forskning och utveckling inom bibliotekssektorn 

och professionen. Detta är också viktiga uppgifter för den nationella 

biblioteksmyndigheten. 

  

Myndigheten behöver bli en mera synlig samhällsaktör och driva 

centrala frågor som öppen tillgång till forskningsresultat, källkritik samt 

bibliotekens roll för att skydda användarnas integritet. Den bör också få 

ett tydligare uppdrag och nödvändiga resurser för att stödja hela 

biblioteksväsendet inom strategiska områden som infrastruktur, juridik, 

metadata, kompetensförsörjning, utveckling, forskningsstöd och 

förmedling av bidrag.  

Sveriges nationella biblioteksmyndighet 

KB har sedan 2011 uppdraget att fungera som Sveriges nationella 

biblioteksmyndighet. Redan 1988 fick KB det första 

samverkansuppdraget som då gällde forskningsbiblioteken. I nuvarande 

uppdrag ingår att ha en nationell överblick över och främja samverkan 

inom det allmänna biblioteksväsendet i enlighet med bibliotekslagen, 

samt att tillhandahålla informationssystem och verka för utveckling och 
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samordning av digitala tjänster. KB ska också tillhandahålla en fullgod 

och heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga 

publikationer. 

  

Inom samverkansuppdraget arbetar KB tillsammans med biblioteken 

med ett antal tjänster, till exempel Libris nationella 

biblioteksinfrastruktur, den nationella söktjänsten för vetenskaplig 

publicering Swepub och Bibsamkonsortiet. Inom detta tecknar KB 

licensavtal med förlag och databasproducenter. KB har sedan 2006 

arbetat med att främja öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Från 

2017 har KB ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen 

tillgång till vetenskapliga publikationer. 

  

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. KB har i 

uppdrag att följa upp hur biblioteksplanerna har utformats och använts. 

Inom ramen för KB:s uppdrag att samla in Sveriges officiella 

biblioteksstatistik redovisas årligen en samlad nationell statistik över de 

offentligt finansierade biblioteken i Sverige. 

Nuläge 

Biblioteken är en del av hela samhällets förflyttning till ett nytt 

informations- och kunskapssamhälle. Därmed bidrar biblioteken till 

digital inkludering och digital kompetens. Biblioteken ska vara en 

ledande instans som medverkar till att mänsklighetens samlade 

kunskaps- och kulturarv digitaliseras, tillgängliggörs och bevaras. 

  

Användarna förväntar sig att bibliotek kommunicerar med varandra och 

erbjuder likartade tjänster. En fungerande, grundläggande infrastruktur 

för det svenska biblioteksväsendet är garanten för likvärdig tillgång till 

medier, oavsett vem man är eller var man bor. Samverkan mellan alla 

bibliotekstyper och nivåer är nödvändig för att användarna ska få 

tillgång till medier och tjänster som de har behov av. Idealet är att alla 

mediebestånd tillgängliggörs via digitala tjänster och fjärrlån, vilket 

ställer krav på gemensamt ägande och samordnad förvaltning. 

  

Den tekniska infrastrukturen inom bibliotekssektorn är i dag splittrad 

och resurskrävande. Det behövs därför mer samordnade lösningar. 

Tillgången till medier är ojämlik. Samverkan inom och mellan de olika 

nivåerna i biblioteksväsendet behöver utvecklas. Gemensamma digitala 

lösningar som kan användas av många bibliotek behöver tas fram. 
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Myndigheterna inom hela ABM-området (arkiv, bibliotek och museer) 

bör stärka sitt samarbete. Här har Digisam en viktig roll att fylla. Utöver 

medieförsörjningen kan en god nationell biblioteksinfrastruktur ägnas åt 

det som är gemensamt för biblioteken och som är ineffektivt att 

utveckla lokalt, exempelvis fortbildning och tekniska system. 

Avgörande är också att de departement som hanterar biblioteksfrågor 

samverkar. 

Reformförslag 

Den nationella biblioteksmyndigheten ska vara en aktiv samordnare för 

utveckling och långsiktig hållbarhet för de infrastrukturella 

satsningarna. Uppgiften att stödja hela det allmänna biblioteksväsendet 

i rollen som biblioteksmyndighet behöver utökas och förtydligas så att 

KB kan vara pådrivande och stödjande inom ett antal övergripande och 

strategiska områden. Det gäller framför allt: 

 Bibliotekens roll i samhällets digitala transformering 

 Strategiska samarbeten inom ABM-området 

 Övergången till ett öppet tillgängligt vetenskapssystem 

 Ett sammanhållet och effektivt biblioteksväsende 

 Forskning och utveckling inom bibliotekssektorn och 

professionen. 

Sammantaget ger den nationella biblioteksstrategin och 

utredningsrapporten om öppen tillgång, som båda överlämnas till 

regeringen i mars 2019, ett flertal konkreta anledningar att stärka det 

nationella samverkansuppdraget. Till detta kommer tidigare utredningar 

som till exempel pekar på behovet av en reviderad pliktlagstiftning. 

 

Det följande är en sammanfattning av möjliga samverkansuppgifter för 

den nationella biblioteksmyndigheten inom de strategiska områdena. 

Bibliotekens roll i samhällets digitala transformering och 
strategiska samarbeten inom ABM-området 

Utveckling av metadataanvändning och Libris 

Metadata utgör viktiga beståndsdelar i bibliotekens infrastruktur. 

Tillgång till bra metadata är nödvändigt för samlingsbyggande, 

återsökning, bevarande och informationsförmedling. Metadata spelar 

också en central roll i samarbetssträvanden mellan kulturinstitutioner 

och i kontakter med externa aktörer. 

  

KB ansvarar för den nationella bibliotekskatalogen Libris. Alla 

bibliotek ska kunna delta i samarbetet. Genom Libris synliggörs 
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bibliotekens medieinnehåll via fria metadata. Samarbetet i Libris ska 

drivas och samordnas på ett för alla parter effektivt sätt. 

Metadataområdet utvecklas nu starkt som en följd av samhällets och 

mediernas digitalisering. Det manuella beskrivningsarbetet behöver 

minska till förmån för återanvändning av metadata som redan finns hos 

producenterna. Med hjälp av nyare teknik, till exempel artificiell 

intelligens, och fler automatiserade processer kan skapandet och 

hanteringen av metadata bli betydligt mer effektivt än i dag. Den 

nationella biblioteksmyndigheten ska samordna och driva detta 

utvecklingsarbete. Arbetet kommer att kräva utbildningsinsatser och 

stöd för avtal och licensieringar.  

Nationell digitaliseringsplan 

Den nationella biblioteksmyndigheten bör ansvara för framtagande, 

förvaltning och uppföljning av en långsiktig nationell plan för storskalig 

digitalisering inom det samlade biblioteksområdet. Denna plan ska 

utarbetas i nära samverkan mellan relevanta aktörer och precisera 

rollfördelningen mellan dessa samt föreslå prioriterade målgrupper och 

materialkategorier. 

Gemensamma nationella digitala bibliotekstjänster 

Myndigheten bör därutöver ansvara för den tekniska plattformen, 

utvecklingen, förhandlingar och licensieringar inom ramen för 

gemensamma nationella digitala bibliotekstjänster. 

 

Myndigheten bör: 

 ansvara för att utveckla eller tillgängliggöra en universell 

sökfunktion för att nå bibliotekens resurser 

 ansvara för att utveckla, finansiera och sköta driften av olika 

tekniska plattformar för skilda användargrupper 

 ansvara för förhandlingar med upphovsmannaorganisationer för 

att kunna tillgängliggöra de egna digitala samlingarna, samt för 

förhandlingar om rättigheter till databaser, e-böcker, AV- och 

streamingtjänster för hela det allmänna biblioteksväsendet. 

Se reformförslaget Stärkta nationella digitala bibliotekstjänster. 
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Övergång till ett öppet tillgängligt vetenskapssystem 

Regeringens mål är att alla vetenskapliga publikationer och 

forskningsdata som är resultat av offentligt finansierad forskning senast 

år 2026, ska vara omedelbart öppet tillgängliga. Målet innebär att alla 

vetenskapliga tidskrifter omvandlas från prenumerationsbaserade till 

öppet tillgängliga utifrån de vetenskapliga disciplinernas olika villkor. 

Detta ska ske genom att befintliga resurser för tidskriftsprenumerationer 

styrs om till att stödja hållbara affärsmodeller för öppet tillgänglig 

publicering. 

  

I Vetenskapsrådets Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång 

till vetenskaplig information från 2015 identifieras en rad hinder för en 

omställning till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Utifrån 

förslaget har KB initierat och samordnat följande utredningar: 

 Meriterings- och medelstilldelningssystemet kontra incitament 

för öppen tillgång. 

 Finansiering av omställningen från ett prenumerationsbaserat till 

ett öppet tillgängligt publiceringssystem. 

 Öppen tillgång till böcker. 

 Ekonomiskt och tekniskt stöd till tidskrifter som publicerar med 

öppen tillgång. 

 Uppföljning av krav på öppen tillgång. 

I de utredningsgrupper som är kopplade till utredningarna har 

representanter från forskningsfinansiärer, forskarsamhället, lärosätena 

genom SUHF samt KB deltagit. I december 2018 avslutades 

utredningsarbetet med att alla grupperna presenterade nationella 

rekommendationer för de fem fokusområdena. I rekommendationerna 

finns bland annat förslag på att KB ska utarbeta och förvalta en 

nationell samlingsdatabas för svenska öppet tillgängliga vetenskapliga 

tidskrifter och fortsätta att administrera Bibsamkonsortiet. 

Rekommendationerna ska ingå i den nationella handlingsplan och 

slutrapport för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer som KB 

överlämnar till utbildningsdepartementet i mars 2019.  

Ett sammanhållet och effektivt biblioteksväsende 

Nationella resursbibliotek och lånecentraler 

Enligt bibliotekslagen ska det finnas en eller flera lånecentraler. Dessa 

utgör stödresurser för samtliga publika bibliotek. KB ansvarar för 

lånecentralerna, som i dagsläget är två: Sveriges depåbibliotek och 

lånecentral och den nationella mångspråkiga lånecentralen. Denna 
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verksamhet bör utvecklas och stärkas, inte minst i konsultativ 

inriktning. De nationella minoriteterna och urfolket samernas bibliotek 

bör få särskilda uppdrag som resursbibliotek inom sina respektive 

språkområden, för att kunna ge stöd kring medieförsörjning, rådgivning 

och kompetens. Depåer och lånecentraler bör i samråd koordineras med 

de nationella minoriteternas och urfolket samernas resursbibliotek.  

 

Se reformförslaget Stärkta bibliotek för nationella minoriteter och 

urfolk och Stärkt mångspråkig biblioteksverksamhet. 

Medieförsörjning 

En infrastrukturell utmaning är att skapa ett tydligt nationellt ansvar för 

den gemensamma medieförsörjningen. Främst forsknings- och 

specialbiblioteken behöver samarbeta kring fysiska samlingar. Här 

krävs ett gemensamt ramverk för gallring, en kartläggning av 

specialsamlingar och en inventering av de fokusområden som 

forskningsbiblioteken har. Dessutom behövs en gemensam lösning för 

förvaring av utgallrat material och av hemlösa specialsamlingar. De 

digitalt bevarade medierna kräver återkommande migreringar. En 

nationell säkerhetsplan behöver upprättas och omfatta både de digitala 

och fysiska samlingarna. En logistiskt modern, effektiv och utvecklad 

depåverksamhet på nationell nivå behöver utredas. 

Förhandlingsorganisation för licenser 

Digitaliseringen av bibliotekens samlingar har medfört en inlåsning som 

måste brytas. Huvudspåret för att öppna tillgången till tidigare inlåst 

digitaliserat material är rimliga ersättningar till upphovsmännen genom 

kollektiva avtalslicenser. För detta krävs en gemensam 

förhandlingsstyrka och en organisations om kan upprätthålla dialogen 

med upphovsrättorganisationerna, förvalta avtal och ta fram lösningar 

för att ge tillgång till digitaliserat material via biblioteken i hela landet. 

En sådan organisation har sin naturliga hemvist på KB. Samtidigt 

behövs lösningar för att öka tillgängligheten till digitalt fött material 

som e-böcker, ljudböcker och AV-medier 

Biblioteksjuridik 

Juridiska aspekter har under 2000-talet kommit att spela en allt större 

roll i bibliotekens dagliga verksamhet. Trots detta finns i dag ingen 

samlad biblioteksspecifik juridisk kompetens som ett stöd i centrala 

juridiska frågor som rör biblioteksområdet. Detta leder till att bibliotek 

som hämtar råd från olika juridiska instanser riskerar att agera olika, 

även om frågeställningen är i princip identisk. Följden blir olika 

behandling av användare och försvårade möjligheter till ett kollektivt 

lärande. Därför behövs i ökande grad vardaglig biblioteksjuridisk 
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vägledning till hela biblioteksväsendet. Detta bör ske via den nationella 

biblioteksmyndighetens genom en juridisk stödverksamhet, utan att 

respektive huvudmans formella ansvar åsidosätts. 

Omvärldsanalys och uppföljning av den nationella 
biblioteksstrategin 

En sammanhållen och framtidsinriktad bibliotekssektor behöver 

systematisera överblicken med statistik, kvalificerad analys och 

kompletterande undersökningar. Den nationella biblioteksmyndigheten 

bör därför ansvara för en kontinuerlig och översiktlig omvärldsanalys 

som löpande beskriver utvecklingen nationellt och internationellt i hela 

biblioteksväsendet. En nationell biblioteksstrategi behöver kontinuerlig 

uppföljning för att kunna genomföras. Detta kräver undersökningar, 

forskning och analys med förslag på kompletterande åtgärder. 

Eventuella tillkommande reformer som ger bibliotekshuvudmännen 

bästa möjliga förutsättningar att uppfylla bibliotekslagens krav ska 

också kunna ingå. 

Styrelsemyndighet 

En bred representation ur det svenska samhället, förutom från kultur- 

och bibliotekssfären, skulle kunna bidra till ökad insyn och 

ändamålsenlig styrning av en nationell biblioteksmyndighet med 

utvidgat uppdrag. Möjligheten att omvandla KB från en 

enrådsmyndighet med insynsråd till en styrelsemyndighet bör därför 

prövas. 

Reformerad pliktlagstiftning 

Den nuvarande pliktlagstiftningen behöver reformeras för att ge stöd 

och verktyg som behövs för att dokumentera samtiden för framtiden. En 

utredning bör tillsättas, i linje med det förslag som presenteras i KB-

rapporten Plikten under lupp! Utgångspunkten för en revidering av 

pliktlagstiftningen måste vara att det som samlas in ska vara format- 

och medieoberoende samt att tillgängligheten till materialet ska 

förbättras.  

 

Se den särskilda skrivelsen Stärkt pliktlagstiftning  

  



 

 44 

Forskning och utveckling inom bibliotekssektorn och 
professionen 

Förmedling av utvecklingsmedel 

KB bör i ökad utsträckning kunna fördela och följa upp medel för 

biblioteksutveckling. Myndigheten ska kunna ge 

biblioteksverksamheter resurser för utveckling av nationella lösningar 

som kan komma alla till del. Lokalt utvecklade lösningar bör kunna bli 

nationella genom starka lokala noder eller konsortiebildningar. I de 

nordiska länderna ligger motsvarande utvecklingsmedel på en betydligt 

högre nivå än i Sverige, som bör anpassa sig till den nordiska nivån. 

Forskningsinitiering 

De statliga anslagen bör förändras från tillfälliga bidrag till mer 

generella och fasta resurser för biblioteksutveckling och forskning. Den 

nationella biblioteksmyndigheten bör få uppdrag och resurser för 

forskning inom relevanta områden. Myndigheten får med sådana 

resurser möjlighet att initiera forskning och utveckling som långsiktigt 

kan permanentas. Ett särskilt forskningsprogram med fokus på 

bibliotekssektorn i förändring är angeläget och bör inrättas 

  

KB ansvarar för Sveriges officiella bibliotekstatistik över de offentligt 

finansierade biblioteken, och följer särskilt de grupper som ska 

prioriteras enligt bibliotekslagen. Enligt Läsdelegationen bör det finnas 

en tydlig mottagare på nationell nivå som kan agera utifrån statistiken 

om det till exempel visar sig att vissa grupper saknar likvärdig tillgång 

till biblioteksverksamhet. Den nationella biblioteksmyndigheten bör 

även kunna initiera fördjupande forskning utifrån uppföljningarna av 

hur de lagstadgade biblioteksplanerna utformas och används.  

Fortbildning och kompetensutveckling 

En stärkt bibliotekarieprofession förutsätter en strategisk dialog med 

professionsutbildningar och forskningsinstitutioner. Den nationella 

biblioteksmyndigheten ska därför samverka med de regionala 

biblioteksverksamheterna samt universitet och högskolor som har 

uppdrag att bedriva utbildning och forskning i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Syftet är att optimera utbudet av fortbildning 

och kompetensutveckling inom ramen för en stärkt nationell struktur. 

 

Se reformförslaget Stärkt nationell struktur för kompetensutveckling 

inom biblioteksväsendet. 
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Kostnader 

Förslag Kostnad per år Kommentar 

Förhandlings- och 
förvaltningsorganisation 
för avtalslicenser med 
mera 

2 mnkr 
 

Förmedling och 
uppföljning av medel för 
biblioteksutveckling 

13 mnkr 11 mnkr förmedlas per 
år, 2 mnkr är kostnad för 
koordinering 

Forskningsinitiering 5 mnkr 4 mnkr till 
forskningsprogram,  
1 mnkr till samordningen 

Nationell samordning 
inom 
medieförsörjningsområdet 
  

1 mnkr Medlen ska i första hand 
bekosta de 
kartläggningar, nationella 
planer och utredningar 
som föreslås inom 
medieförsörjnings-
området. 

Biblioteksjuridik 2 mnkr Förstärkt konsultativt 
stöd till det samlade 
biblioteksväsendet 

Omvärldsanalys och 
uppföljning av den 
nationella 
biblioteksstrategin 

2 mnkr   

Totala kostnader per år 25 mnkr   

Slutsats 

För att uppnå den nationella biblioteksstrategins medel Stöd och 

stimulera de publika biblioteken med effektiva och samverkande 

nationella och regionala biblioteksfunktioner och välutbildade 

bibliotekarier behövs en stärkt nationell biblioteksmyndighet. Utöver de 

nya konkreta uppgifter och den finansiering som föreslås i denna reform 

berörs myndigheten också på olika sätt av flertalet övriga reformer. Den 

nationella biblioteksmyndigheten kan sägas vara en infrastruktur som 

får reformpaketets delar att hänga ihop. Förslagen och den föreslagna 

finansieringen i denna del bör därför inte ses isolerat, utan är i hög grad 

en del av en större helhet vars delar är beroende av varandra. 
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Särskild skrivelse 

Stärkt pliktlagstiftning 

Sammanfattande slutsatser 

Den nationella biblioteksstrategin understryker vikten av att dagens 

pliktlagstiftning snarast revideras, integreras och anpassas till dagens 

medielandskap och till samhällets digitalisering. Idag kan till exempel 

inte interaktiva publikationer på internet, eller den samhällsdebatt som 

förs på bloggar och sociala medier samlas in med lagstöd. Bristerna i 

dagens pliktlagstiftning får till följd att viktiga delar av vårt 

gemensamma kulturarv går förlorat för forskning och studier. På sikt 

kan detta få allvarliga konsekvenser för Sverige som forskningsnation. 

Pliktexemplarslagstiftningen har urholkats och behöver uppdateras 
 

Mycket av det pliktinsamlade materialet är idag endast åtkomligt i KB:s 

lokaler i Stockholm. För att uppfylla pliktlagstiftningens syfte är det 

viktigt att erbjuda en likvärdig tillgång till det pliktinsamlade materialet, 

och därmed bidra till lika förutsättningar för forskning och högre 

utbildning i hela landet. Det handlar i praktiken om att bättre än i dag 

utnyttja den digitala teknikens möjligheter och att uppdatera 

bestämmelserna om hur pliktexemplaren kan tillgängliggöras.  

 

I en revidering av pliktlagstiftningen ingår också att se över dagens 

pliktbibliotekssystem. Det handlar om frågor som rör pliktleveranser 

och antalet pliktbibliotek, gallring och behov av ett nationellt 

depåbibliotek samt fjärrlånefrågor. Om inte pliktbibliotekssystemet 

anpassas till mediernas och samhällets digitalisering riskerar 

legitimiteten i dagens pliktlagstiftning att urholkas.  

Behov av en reviderad pliktlagstiftning och av tillhörande 
förordningar 

I modern tid har pliktinsamlingen präglats av ett brett syfte som 

omfattar såväl forskningens som det övriga samhällets intressen. Här 

ingår medborgarens rätt till information och kunskap, vilket är en 

förutsättning för en fungerande demokrati. Syftet stämmer väl överens 

med bibliotekslagens portalparagraf om att det allmänna 

biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 

utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 

åsiktsbildning. 
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I regleringsbrevet för år 2017 fick KB i uppdrag att genomföra en studie 

om pliktlagstiftningens utformning och relevans i förhållande till 

medielandskapets utveckling. KB:s studie Plikten under lupp! visar att 

dagens pliktlagstiftning har stora brister och därför behöver revideras. I 

samband med en sådan översyn föreslås också att dagens två lagar 

respektive tre förordningar förs samman och harmoniseras till en lag 

och en förordning om pliktexemplar, vilka också reglerar 

tillhandahållandet. 

 

Som konstateras i KB:s studie är det särskilt allvarligt att många av 

dagens elektroniska publikationer, trots införandet av en e-plikt, helt 

eller delvis hamnar utanför pliktlagstiftningen. Det gäller till exempel 

sociala medier, nätdistribuerade spel och andra interaktiva 

publikationer. För att kunna samla in och tillgängliggöra dessa medier 

krävs att KB får ett legalt stöd för en kompletterande digital insamling. 

I dag saknas det också en tydlig reglering av förutsättningarna för att 

tillhandahållandet av e-pliktsmaterialet. Det är därför av stor vikt att de 

juridiska förutsättningarna för en utökad digital insamling och för ett 

ändamålsenligt tillgängliggörande av e-pliktsmaterialet snarast 

fastställs.  

KB behöver legalt stöd och resurser för kompletterande 
insamlingar av sociala medier 

Ett exempel som visar vikten av en reviderad pliktlagstiftning är det 

mycket uppmärksammade #MeToo-uppropet. Flera av de centrala 

arenor som den debatten fördes på omfattas inte av dagens 

pliktlagstiftning. Att denna typ av företeelser inte samlas in skapar 

luckor i KB:s samlingar som är svåra att reparera, och begränsar 

därmed forskningens och medborgarens rätt till information och 

kunskap.  

 

Som ett led i att motverka den informationsförlust som följer av dagens 

pliktlagstiftning, genomförde KB i anslutning till valrörelsen 2018 ett 

projekt med en kompletterande insamling till dagens pliktlagstiftning, 

inriktad på den politiska debatt som fördes i sociala medier. Projektet 

visade att det finns tekniker för att fånga denna typ av medier, men det 

stod också klart att KB saknar den tekniska plattform och de övriga 

resurser som behövs för att bygga upp en sådan utökad kompletterande 

insamlingsverksamhet. För att KB i framtiden långsiktigt ska kunna 

genomföra denna typ av kompletterande insamling i stor skala krävs 

därför en förändrad pliktlagstiftning eller en annan reglering som 

möjliggör detta. Dessutom behövs ökade resurser för att uppgradera 

KB:s tekniska plattform. 
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En uppdatering av pliktlagen krävs för insamling av radio, tv 
och biografvisad film 

KB:s studie Plikten under lupp! visar också att den befintliga 

pliktlagstiftningen behöver uppdateras beträffande traditionella radio- 

och tv-sändningar, liksom digitalt biografvisad film. Dessa medier har 

som en följd av digitaliseringen kommit att falla utanför 

pliktlagstiftningen. Insamling av radio och tv sker i dag endast genom 

frivilliga avtal, vilket är sårbart och riskerar att leda till uteblivna 

leveranser. Särskilt allvarligt är det att pliktleveranser av biografvisad 

film helt har upphört som en följd av biografernas digitalisering. Detta 

skapar en växande lucka i KB:s filmsamling. 

 

Utöver tv-program behöver också undertexter och text-tv ingå i 

pliktleveranser av tv-material. Som stöd för personer med 

hörselnedsättning finns det i dag undertexter till nästan allt som sänds i 

svensk tv. Informationen är att anse som publicerad och skulle vid sidan 

av att dokumentera denna publiceringsform även kunna utgöra en 

kvalificerad sökingång till insamlade tv-program. Även text-tv behöver 

omfattas av leveransplikt, eftersom det är fråga om publicerade nyheter 

som inte samlas in på något annat sätt. 

Pliktleveranser av digitala förlagor kan utgöra grunden till 
ett nationellt digitalt bibliotek 

En stor brist i dagens utformning av e-plikten är att den är subsidiär i 

förhållande till den pliktlagstiftningen som avser fysiska publikationer. 

Det innebär i praktiken att om en elektronisk publikation ges ut, med 

väsentligen samma innehåll som ett fysiskt dokument, ska endast det 

fysiska dokumentet levereras som pliktexemplar. Denna utformning tar 

inte till vara de möjligheter till ett utökat tillhandahållande som det 

digitala formatet erbjuder. Detta utgör därmed ett hinder för en 

utveckling mot att kunna erbjuda samhället en likvärdig tillgång till det 

pliktinsamlade materialet i hela landet. Den subsidiära principen leder 

också i förlängningen till stora kostnader för samhället. Ett tydligt 

exempel utgörs av KB:s löpande digitalisering av pliktleveranser av 

fysiska dagstidningar. Digitaliseringen av de fysiska dagstidningarna 

sker för att kunna tillhandahålla innehållet utanför KB:s lokaler.4 Den 

årliga kostnaden för digitaliseringen av dagstidningarna uppgår idag till 

cirka 6 mnkr. Om den digitala tryckfil som ligger till grund för den 

fysiska utgåvan i stället levereras parallellt med tidningarna skulle detta 

                                                 
4 KB har förhandlat fram en avtalslicenslösning för att offentligt finansierade 

bibliotekens ska kunna få tillgång till det digitaliserade dagstidningsmaterialet. 
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på sikt kunna innebära stora besparingar för samhället. För att KB ska 

kunna frångå denna typ av digitalisering för tillgängliggörande, och 

samtidigt lägga grunden för ett nationellt digitalt bibliotek, behöver 

pliktexemplarslagen omfatta även digitala versioner av böcker, 

tidningar, musik, video och andra medier. De digitala versionerna skulle 

antingen kunna vara digitala förlagor till den tryckta versionen, eller 

parallellutgivna digitala versioner till den analoga utgåvan. En 

pliktlagstiftning som omfattar digitala förlagor finns redan på plats i 

Norge. 

Behov av nationell tillgång till e-plikt och till audiovisuella 
pliktexemplar 

En bärande tanke i dagens system är att skapa förutsättningar för en 

regional spridning av pliktexemplaren. Idag har Sverige sju 

pliktbibliotek. (KB och universitetsbiblioteken i Lund, Stockholm, 

Uppsala, Linköping, Göteborg och Umeå.) Det är dock endast tryckt 

material, undantaget dagstidningar, som samlas in av samtliga 

pliktbibliotek. Dagstidningar lämnas till KB och Lunds 

universitetsbibliotek. Pliktexemplar av elektroniska publikationer (e-

plikt) liksom av audivisuellt material lämnas endast till KB.  

 

Tillgängliggörandet av det elektroniska och audiovisuella 

pliktmaterialet är begränsat till KB:s lokaler. Så är det av 

upphovsrättsliga skäl, eller på grund av juridiska begränsningar utifrån 

EU:s dataskyddsförordning GDPR (The General Data Protection 

Regulation). Den regionala spridningen av detta material har därmed 

uteblivit. För att hela landet ska kunna ta del av pliktexemplar av 

elektroniska publikationer och audiovisuellt material behöver 

problemen kring tillgängliggörandet av sådana pliktexemplar lösas. 

Gallring av pliktexemplar kan urholka förtroendet för dagens 
pliktlagstiftning 

Idag är det bara KB och Lunds universitetsbibliotek som har i uppdrag 

att bevara pliktexemplaren medan övriga pliktbibliotek har möjlighet att 

gallra i materialet. Stockholms universitetsbibliotek gallrar i stort sett 

allt som pliktlevereras och har också framfört att de önskar bli befriade 

från pliktuppdraget. Gallringen vid universitetsbiblioteken i Uppsala, 

Linköping, Göteborg och Umeå är generellt mindre, men mycket 

omfattande inom vissa kategorier.  

 

Genom digitaliseringen av tryckproduktionen har det blivit betydligt 

billigare att trycka upp små upplagor, vilket i sin tur har lett till en ökad 
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egenutgivning. Genomsnittskostnaden för att framställa en bok idag 

ligger mellan 100 och 200 kr per titel. För beställaren innebär det en 

extra kostnad på 700 – 1400 kr per titel för att framställa sju 

pliktexemplar. Även tryckerierna har stora kostnader för att packa och 

distribuera böckerna till dagens sju pliktmottagande bibliotek. Att vid 

mycket små utgivningar behöva leverera sju pliktexemplar, med 

vetskap om att dessa kan gallras direkt vid mottagandet riskerar att på 

sikt undergräva förtroendet för dagens pliktlagstiftning. Av dessa skäl 

är det därför hög tid att behandla frågorna om pliktleveranser och 

antalet pliktbibliotek, gallring och behov av ett nationellt depåbibliotek 

samt fjärrlån.  

Konsekvenser av en föråldrad lagstiftning 

KB:s och övriga pliktbiblioteks betydelse för forskning och studier 

avgörs av kvaliteten i det material som biblioteket kan erbjuda sina 

användare. I glappet mellan mediernas snabba utveckling och en 

pliktlagstiftning som har halkat efter uppstår idag luckor som kan bli 

svåra att reparera.  

 

En redan föråldrad pliktlagstiftning som inte uppdateras i takt med 

medielandskapets förändringar kommer på sikt skapa samlingar som 

representerar det förflutna, snarare än nuet och framtiden. En sådan 

legal eftersläpning i pliktbibliotekens möjligheter att fullgöra sitt 

uppdrag riskerar att få allvarliga konsekvenser, inte minst för 

forskningen och därmed för Sverige som en ledande forskningsnation. 

 

En moderniserad, sammanhållen och i möjligaste mån medieoberoende 

pliktlagstiftning skapar å andra sidan goda möjligheter för den svenska 

forskningen att även i fortsättningen befinna sig i framkant.  

Referenser 

Konstenius, Göran (2017): Plikten under lupp! En studie av 

pliktlagstiftningens roll, utformning och relevans i förhållande till 

medielandskapets utveckling. Stockholm: Kungliga biblioteket 
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FÖRORD

Här är förslaget till en nationell biblio-

teksstrategi för att stärka och utveckla

hela det svenska biblioteksväsendet. Det

är viktigt till försvar för demokratin och

den enskilda människans möjlighet att

fritt verka i samhället med tillgång till

kunskap och litteratur. Utgångspunkten

är bibliotekslagen med sin portalpara-

graf om  bibliotek för alla. Visionen för

biblioteken är att de ska finnas till för alla

med hänsyn till vars och ens behov och

förutsättningar. Det yttersta målet med

hela verksamheten är att stärka bild-

ningen och därmed demokratin. Vi ser

biblioteken som en självständig kraft i det

demokratiska samhällsbygget, en femte

statsmakt. Bibliotekens verksamhet och

innehåll är folkets skatter, samtidigt som

deras sanningar och fakta utgör en fara

för demokratins fiender.

Utifrån lagens vision och strategins

mål definierar vi sex arbetsområden eller

medel för att nå dit vi strävar. Vi lyfter

fram biblioteken som samhällets öppna

rum samt deras betydelse för läsning,

lärande och forskning. Vi föreslår nya

nationella digitala bibliotekstjänster och

en stärkt gemensam infrastruktur.

Vi söker förändring. Biblioteksväsen-

det behöver utvecklas, förnyas och

förstärkas. Strategin är tänkt att ange en

riktning, med perspektivet drygt tio år

fram i tiden, år 2030. Det är en nationell

strategi som knyter an till vad som sker

i världen utanför nationens gränser. Den

inspireras av utvecklingen i de nordiska

länderna, liksom av biblioteksstrategier

och utvecklingsmål internationellt. Sve-

rige har halkat efter i digitaliseringen på

biblioteksområdet och det är en utveck-

ling som måste brytas.

En strategi blir inte verklighet utan

koppling till konkreta åtgärder och

reformer. Därför presenterar vi sam-

tidigt med själva strategin ett förslag

till reformpaket med högst påtagliga

åtgärder som följer av strategins över-

väganden. Det handlar om att bygga

nationella digitala bibliotekstjänster och

digitalisera vårt kultur-och kunskaps-

arv. Det gäller att stärka biblioteksverk-

samheten för de nationella minoriteterna

och urfolket samerna och säkra utbudet

av tillgängliga medier för personer med

funktionsnedsättning, liksom att öka

tillgången till medier på andra språk än

svenska. Vi vill klargöra den nationella

och regionala nivåns stödjande bety-

delse för de publika biblioteken och vi

lyfter behovet av en stark och likvärdig

skolbiblioteksverksamhet. Den fria till-

gången till vetenskapliga publikationer

och forskningsresultat måste säkras.

Biblioteken kan utveckla nya sätt för

användning och bearbetning av det digi-

taliserade kunskapsarvet.

För att strategin ska leva och leda till

förändring och utveckling krävs åter-

kommande och regelbunden analys och

uppföljning. Grunden till våra övervägan-

den och förslag är ett omfattande arbete

sedan hösten 2015. Vi har publicerat 14

rapporter och tio filmer, som ska ses som

ett viktigt underlag för fortsatt arbete

och implementering. Vi har under arbetet

fört en kontinuerlig dialog med biblio-

teksväsendets intressenter. Det utkast

till strategi, som publicerades våren 2018,

fick närmare ett hundratal skriftliga

kommentarer. Även de välbesökta dialog-

möten som sekretariatet genomförde över

hela landet har i hög grad påverkat detta

slutliga strategiförslag.

Erik Fichtelius,  Nationell samordnare

Christina Persson,  Utredare

Eva Enarson,  Utredare

Nationell biblioteksstrategi
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 Inledning
Här finns både den önskade och oväntade,  
den bekväma och den obekväma kunskapen.  
Utan källor ingen källkritik.

I dag

Biblio teken till hör folket. De är barnens, 
elevernas, stu denter nas, lärarnas, for s
kar nas, mino ri teternas, invandrar nas, 
fångarnas, patien ter nas, urfolkens, 
släkt forskar nas, specialis ternas, journa
listernas, musi kernas, de nyfiknas och de 
bild nings törstandes – ja, allas – biblio tek. 
Detta gäller för samtliga biblio tek i det 
all männa biblio teks väsendet. 

Biblio teken med sina biblio tekarier 
och annan personal ger den enskilde kraft 
och möj lig het att fungera i sam hället. Här  
finns källorna lätt till gäng liga för alla 
utan kostnad för den en skil de. Här finns 
både den önskade och ovän tade, den be k
väma och den obe kväma kun ska pen. Här 
finns vårt kul tur arv och vårt kun skaps
arv. Utan källor finns ingen käll kritik.

Här är sam hällets öppna rum. Här 
på går de lågintensiva mötena. Här är tyst 
och lugnt men här förs också sam tal och 
dis kus sioner. Biblio tekens ställning i det 
svenska sam hället är stark och biblio
teken är en av de mest betrodda och 
upp skattade sam hälls institutionerna. 
Det finns i dag 1 120 folk biblio tek med 
63 miljoner besökare årligen, som lånar 
ut drygt 58 miljoner fysiska medier och 
närmare 2 miljoner e-böcker. Folk biblio-
teken ingår i en biblio teks sektor som 
totalt omsluter uppskattningsvis nio 
mil jar der kronor. 

Samtidigt sker förändringar som på
verkar biblio teken. Demo kratin utsätts 

för allt hårdare prövning. Digi tali
seringen riskerar att göra biblio teken 
mindre rele vanta om de inte svarar upp  
mot människors efterfrågan av att digi
tala re surser, kun skap och läs upp level
ser på nätet. Förändringar av eko nomi, 
demo grafi, migration och språk med för 
också stora utmaningar. Verk sam heten 
kan försvåras av brist på sam ordning och 
sam verkan, digital inlåsning, dyr upp
hovs rätt och förlags oligo pol. 

Ojämlika för ut sätt ningar och resur ser 
bland kommunerna liksom ökade krav på 
kom pe tensut veck ling av både med bor
gare och biblio tekarier måste han teras. 
Det är oroande att inte alla skolor upp
fyller skollagens krav på skol biblio teks
verk samhet, likaså att biblio teken inte 
når fram till alla potentiella an vän dare.

Digi tali seringen medför nya krav 
för hela biblio teks väsendet. Gränserna 
för vad som är sant och kontrollerbart 
för skjuts ständigt. Sverige har halkat 
efter andra länder i att erbjuda digitala 
biblio teks tjänster och digital till gång till 
kultur och kun skaps arv. Nya kraftfulla 
sök motorer och algo rit mer, till sam mans 
med redan existerande och kommande 
metoder för intelligenta själv lärande 
sök system, kommer att förändra kata
logi seringen. Allt detta inrymmer möj lig
heter och ger incitament till för ändring. 
Digi tali seringen är en möj lig het för 
biblio teken att öka sin relevans. 

I går

Historiskt sett är till gång till lit tera tur  
och läs ning en klass fråga. Böcker var 
dyrbara ting, för behållna de övre sam
hälls skikten. För mögna, aka demier och 
kyrkan byggde upp egna biblio tek som 
också var status och makt sym boler med 
ett stort samlar värde. När tryck konsten 
hade etablerats fick Sverige år 1661 en 
kansli ord ning som reg lerade att allt som 
tryckts skulle leve reras till kungen för 
utgivnings kon troll. Därför finns sedan 
århundranden till baka allt som tryckts 
i Sverige samlat på Kung liga biblio teket 
(KB). Landets äldre forsk nings  biblio
tek var länge till gäng liga endast för 
akademin. 

Parallellt med uppbyggandet av den 
all männa folkskolan och folk bild ningen 
under 1800-talet etablerades lokala 
socken biblio tek, delvis finansierade  
med bränn vins skatter. Under 1900-talets 
första decennier växte folk bib lio teken 
fram med utgångs punkt i ar betar rörel
sens, nyk ter hets rörel sens och studie
för bun dens folk bild  nings strävan den. 
Biblio teks pionjären Val frid Palmgren 
såg tidigt biblio teks verk sam hetens ut
veck lings poten tial. Hennes idéer lade 
till sam mans med folkrörelse biblio teken 
grunden till de moderna folk biblio teken. 
De skulle vara fritt till gäng liga och öppna 
för alla, även barn och socialt utsatta. 

I slutet av 1940-talet presenterades en 
utredning om folk och skol biblio tek som 
lade grunden till ett modernt all mänt 
biblio teks väsende med central biblio tek, 
låne cen traler och kom munala biblio tek. 
Utredningen föreslog också ratio nali
seringar som exempelvis cen tral kata-
logi sering. 

I mitten av 1940-talet fanns det cirka 
14 000 studenter i Sverige. De två uni-
versi tets biblio tek som då existerade 
var forskarnas domän. Några decennier 
senare hade antalet studenter och hög
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Stärk biblioteken som en del av forskningens
infrastruktur och möjliggör öppen tillgång till

vetenskapliga resultat från all offentligt
finansierad forskning
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skolor mångdubblats. Under 1960-talet 
började universitets och hög skole biblio
teken utvecklas till de öppna lärmiljöer 
de är i dag. 

Biblioteken var mycket 
tidiga med att förstå  
och tillägna sig  
teknikens möjligheter. 

Ut veck lingen mot dagens biblioteks
verk samhet tog ett kraftigt språng under 
1970-talet. Detta decennium känne teck-
nades också av en stark bib lio teks debatt. 
Reformer, teknik och den nya statliga 
kul tur poli tiken kom att prägla folk
biblio tekens inriktning och ut veck ling. 
Etableringen av Bib lio teks hög skolan i 
Borås innebar att biblio tekarier med en 
gemen sam ut bild nings bak grund kunde 
anställas inom olika slag av biblio tek i 
hela landet. Upp sökande verk samhet, 
en dynamisk ut veck ling av barnbiblio
teken, ett ökat utbud av talböcker och fler 
bokbussar präglade folk biblio teks verk
samheten. De läs främjande verk sam
heterna ökade i snabb takt. 

Ratio nali seringarna av biblio teks
admini stra tionen under stöddes av cen
trali serade inköps kanaler. Från biblio 
 tekens gemen sam ma företag Bib lio teks
tjänst (BTJ) kunde biblio teken in handla 
det som inte behövde vara unikt för varje 
enskilt biblio tek, till exem pel kata log-
poster. Bib lio teks tjänst sat sade också 
tidigt på ut veck lingen av ett datoriserat 
biblio teks data system (BUMS), och den  
bib lio grafiska data basen BURK. Stats-
kontoret byggde kata log sys temet Lib rary 
In forma tion Sys tem, som senare blev 
Libris och över för des till KB år 1977.  
Detta lade grunden för en effek tivi sering, 
sam tidigt som det i vissa fall bidrog till 
lik rikt ning, och en min skad lokal identi

tet. Datori seringen av biblio teken möjlig
gjorde öppnare och mer del bara medie
sam lingar. Biblio teken var mycket tidiga 
med att förstå och till ägna sig teknikens 
möj lig heter. Den tek niska ut veck lingen 
inne bar också ett breddat bib lio teks
utbud i form av audio visuella medier.

År 1984 presenterades utredningen 
Folk biblio tek i Sverige som väckte 
frå gor och debatt om folk biblio teken 
skulle ses som in forma tions  för sör jare 
eller kultur för med lare. Något enkelt 
svar på detta fanns inte. Så små ningom 
kom dis kus sionen att glida över i frågor 
om servicekvalitet, biblio teks entre
prenader och biblio teks an vän daren 
som ”kund”. Det ledde till en dis kus sion 
om betydelsen av del aktig  het och en 
idé mässig för flyttning från samlings-
orien terade till användar orienterade 
biblio tek. Gratis principen, rätten till 
avgifts fria lån, var en åter kom mande 
fråga. Så småningom föreslogs en lag
reglering av biblio teken i Sverige, liksom 
i de andra nordiska länderna. År 1996 
blev den första svenska biblio teks lagen 
en realitet.

1980- och 90-talets tekniska ut veck-
ling sammanföll med nya pedagogiska 
reformer. I pro posi tionen Forsk ning och 
sam hälle från 1996, finns uttalanden 
om att regeringen ser hela det all männa 
biblio teks väsendet som en enhetlig 
och sam verkande resurs. Förslag lades 
fram om att Libris skulle utvecklas till 
ett nationellt system för alla biblio tek 
och att dator nätet för högre utbildning 
och forsk ning (SUNET) skulle erbjudas 
folk biblio teken. Detta avvisades dock av 
de flesta kommuner. Flexibelt lärande, 
små hög skolor och regional till växt låg i 
fokus. Dis tans studen ternas behov upp
märksammades särskilt. Folk biblio te
ken fick en tydligare roll inom lärandet. 
Kom munala lär centra in rättades ibland 
i an slutning till bib lio teken. Den ökande 

skaran hög skole studen ter och vuxen-
studerande i Sverige rörde sig fritt mel
lan hög skole bib lio tek och folk biblio tek.

De följande decennierna skapade 
till gången till in forma tion via internet 
nya för ut sätt ningar för biblio teken. 
Kraven växte på biblio tekens kom pe tens 
om hur teknik och in forma tions inne
håll fungerade och skulle vär deras. De 
ökade kraven gällde också hur biblio
teken skulle hantera de allt snabbare 
nät verken. Forsk nings  biblio teken var 
snabba med att förut se behovet av digi
tala resurser och nya sätt att inhämta 
och sprida in forma tion. Över gången från 
ana loga medier till digitala påskyndades. 
För folk biblio teken dröjde det något 
längre. Men viss sam verkan och gemen
samma upp hand lingar påbörjades, ofta 
med de regio nala biblio teks verk sam
heterna som initiativ tagare. 

Biblio tekarieutbildningen föränd
rades och det akademiska ämnet bib lio  
teks  och in forma tions veten skap etable 
 rades vid ett antal universitet och hög
skolor. Innovation blev en allt starkare 
inriktning inom utbildnings och 
forsk nings  politiken. När veten skap lig 
publicering och forsk ningens in fra struk
tur kom i fokus var biblio teken inte sena 
med att ta en roll i ut veck lingen. Det 
viktiga arbetet för öppen till gång, open 
access, inleddes. 

I morgon

Tidsperspektivet för denna stra tegi är 
läget år 2030. För hoppningen är att de 
som lever i 2030-talets sam hälle kommer 
att vara tillräckligt pålästa, informerade 
och kom petenta för att kunna bidra till 
en demo kratisk värld där hållbarhet och 
mänskliga rättigheter är ledstjärnor. Det 
är ett hoppfullt perspektiv. De sam hälls 
institu tioner som arbetar för öppen het, 
oberoende, åsiktsfrihet, kun skap och 
livskvalitet sitter med nyckeln till den 
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goda fram tiden i sin hand. Biblio teket är 
en sådan institution.

För att uppnå de mål som Förenta 
Nationerna (FN) har satt upp i Agenda 
2030 kommer tillgång till trovärdig in-
forma tion, tillsammans med förmågan 
att ta till sig och hantera information 
samt olika digitala uttrycksmedel, att 
vara väsentliga. Biblioteken kan särskilt 
bidra till att uppfylla följande Agenda 
2030-mål:

• God utbildning för alla

• Minskad ojämlikhet

• Fredliga och inkluderande  
sam hällen

• Hållbara städer och sam hällen

• Minskad produktion och konsumtion

Biblio teken är an vän darens och allas 
gemen samma angelägenhet och egen
dom. Det är en verk samhet och en arena 
där sam tal och kommunikation ger grund 
för att förstärka tillit och ut veckla demo
kratiska för håll nings sätt. Biblio teken 
används av många och biblio tekarierna 
har deras förtroende. Biblio teken är 
sam hällets oberoende kun skapsbank. 
Den svenska biblio teks lagen slår fast 
allas rätt till biblio tek. FN:s barn konven-
tion ger barn utrymme och prioritet i 
biblio teken. Den inter natio nella biblio
teks organisationen IFLA ger i sin globala 
vision inför fram tiden en bild av biblio
teken som nöd  vändiga, självklara och 
angelägna i en fram  tid där biblio teken:

• ger fria möj lig heter till lärande,  
forsk ning, läs ning, upp levelser, 
skapande och inspiration

• finns i tillräcklig omfattning nära  
an vän daren, vilket gör biblio teken 
lätta att använda och vistas i

• sträcker sig långt utanför biblio teks
lokalernas väggar, är digitala och 
utåtriktade

• är självklart och jämlikt integrerade 
i de strukturer och verk samheter de 
ingår i, till exempel skola, universitet, 
myndighet eller lokalsam hälle

• är öppna mot omvärlden

• lever i del aktig het med användarna 
och i sam verkan med civilsam hället 
och sam hällets institutioner

• bjuder in de som ännu inte använder 
sig av biblio teks verk samheterna 
genom kreativa och obyråkratiska 
för håll nings sätt

• är en mötesplats man söker sig till 
för att dela upp levelser, tankar och 
kreativa uttryck med andra

Världens biblio tek har i denna vision 
enats kring en målbild. Den globala visio
nen om ett starkt och samlat biblio teks
väsende ger styrka till läsande, infor
merade och del aktig a sam hällen.

För att möta olika behov är biblio
tekens verk samhet komplex, föränderlig 
och inne hållet varierat. Genom digi tali
sering och sam verkan kan alla oav sett 
vem man är, var man bor och vilka be hov 
man har få till gång till den in forma
tion, kun skap och lit tera tur  man söker. 
Biblio tekens digitala ut veck ling möter 
människors förändrade beteen den, 
medie världar och kom munika tions mön
ster. Sverige ska – utifrån sina itpolitiska 
mål – vara bäst i världen på att använda 
digi tali seringens möj lig heter, vilket 
biblio teken bidrar till. Sverige kommer 
inte längre att ligga efter om världen. 

Biblio teks verk samheterna är kraft
fulla och har hållbara ekonomiska för
ut sätt ningar. Hela det all männa bib lio
teks väsendet är effektivt, ange läget och 
fram gångs rikt genom god sam verkan 
med civil sam hället, sam hälls  insti tu
tioner och mellan biblio teken. De publika 
biblio teks verk samheter där användarna 
finns, till exempel folk biblio tek, forsk-
nings  biblio tek och skol biblio tek, är i 

fokus för de stöd jande biblio teks verk
samheterna; de regio nala biblio teks
verk samheterna och nationalbiblio teket, 
liksom Myndigheten för tillgängliga 
medier (MTM) Skol verket och Kultur
rådet. År 2030 är en majoritet av biblio-
tekens medie resurser digi tala, sökbara 
och till gäng liga utan kostnader för 
an vän daren. Forsk ning, livslångt lärande 
och utbildning har nya för ut sätt ningar 
via en genom förd öppen till gång till 
publi cerad forsk ning samt öppna forsk
nings  data. Forsk nings  biblio teken är väl 
integrerade i läro sätenas forsk nings
miljöer och det öppna veten skaps sam
hället. 

I biblio teks verk samheterna möter 
användarna utbildade biblio tekarier och 
annan expertis som guidar an vän dare av 
alla slag, som möjliggörare och problem
lösare. I skol biblio tek och forsk nings 
biblio tek sam arbetar elever, studerande, 
lärare och forskare med skol biblio
tekarier och in forma tions experter som 
en del i lärandets och forskandets in fra
struk tur. Alla biblio tek utgår från an vän
darens perspektiv oavsett vilka de är och 
var de finns. Biblio tekarier handleder 
och stödjer användarna i förmågan att 
behärska de digitala för ut sätt ningarna 
samt att värdera och kritiskt granska 
data och in forma tions inne håll. Del
aktig het i sam hället kräver medie och 
in forma tions kun nighet och allt fler har 
till ägnat sig detta. An vän darens lust att 
ut forska, upp leva, lära, läsa, utvecklas, 
utmanas och överraskas upp muntras. 
Med demo kratin som mål stöds visionen 
om allas del aktig het. Biblio teken är 
sam hällets öppna rum med utrymme 
för läs ning, lärande och forsk ning, och 
sam hället har byggt nya digitala biblio
teks tjänster och en stödjande gemen sam 
in fra struk tur. u



Demo krati
Ett demo kratiskt sam hälle där alla fritt kan ta del  
av världens samlade lit tera tur  och kun skap  
för att kunna verka i sam hället på egna villkor

Inledning

Biblio teket är demo kratens skatt - 
kam mare och diktatorns skräck- 
kabinett.
Björn	Ranelid,	för	fat	are

I tider när demo kratin hotas av mörka 
krafter över hela världen blir biblio te
kens roll och upp gift allt viktigare. Bib lio
teken är en femte stats makt, en kon sti tu 
tionell pelare som balan serar andra 
stats makter. Bibliotekens verk samhet 
och sam lingar, lik som den lit tera tur  
och kun skap biblio tekarien ger nyckeln 
till, är det demo kratiska sam hällets 
skatt. Utgångs punkten är den svenska 
regerings formens inledande para grafer:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från 
folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på 
fri åsikts  bild ning och på all män och lika 
röst rätt. Den förverkligas genom ett 
representa tivt och parlamentariskt stats-
skick och genom kommunal själv styrelse.

2 § Den offentliga makten ska utövas med 
respekt för alla människors lika värde och 
för den enskilda människans frihet och 
värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska 
och kul tu rella välfärd ska vara grund läg-
gande mål för den offentliga verk sam-
heten. 

Dessa formuleringar har en direkt och 
praktisk innebörd för biblio teks väsen
det. Målet är att värna om för må gan att 
upprätthålla grund läggande värden som 
demo krati, rättssäkerhet och mänsk liga 
fri och rättigheter. Vi ska för svara och 
främja vår demo krati och vår rättsstat 
mot alla inre och yttre aktörer som kan 
vilja undergräva dem. Dessa värden har 
ett oförytterligt egen värde. De ut gör en 
grundval för vårt sam hälles väl stånd och 
mot stånds kraft.

Detta demo kratiska upp drag, som är 
likadant för alla sam hälls institutioner, 
har varit utgångspunkten i arbetet 
med den nationella biblio teks strategin. 
Biblio tekens verk samhet bidrar till 
en sam hälls ut veck ling i stort och till 
att demo kratin fördjupas genom att 
alla får bättre möj lig heter till insyn, 
inflytande och del tagande i den demo-
kratiska pro cessen. Att biblio teken ska 
verka för det demo kratiska sam hällets 
ut veck ling uttrycks i målet om allas 
del aktig het i sam hälls livet. Att biblio
teken ska bidra till fri åsikts bild ning 
understryker be tydelsen av att de intar 
en neutral håll ning i förhållande till den 
in forma tion som till handa hålls och även 
i övrig verk samhet understödjer ett fritt 
menings utbyte. Bestämmelsen innebär 
att biblio teks verk samheten ska präglas 
av öppen het för olika perspektiv och stå 
fri från censur eller andra hindrande 

åt gärder. Yttrandefriheten är den grund 
som den fria åsikts bild ningen vilar på.

Tankegången återkommer i biblio teks  
lagens ändamålsparagraf (2 §): 

Biblio teken i det all männa biblio teks-
väsendet ska verka för det demo kratiska 
sam hällets ut veck ling genom att bidra till 
kun skapsförmedling och fri åsikts bild ning.

Biblio teken i det all männa biblio teks-
väsendet ska främja lit tera tur ens ställning 
och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forsk ning samt kulturell 
verk samhet i övrigt. Biblio teks verk samhet 
ska finnas till gäng lig för alla. 

Till gäng lighet

Att alla människor har till gång till bib
lio tek är väsentligt och en grund för 
bib lio tekens legitimitet. Till gäng lig heten 
till biblio teks verk samheternas inne håll, 
tjänster och lokaler ska vara god och 
jämlik. Begreppet ska förstås ur följande 
aspekter: fysisk, kognitiv, språklig, kun-
skapsmässig, psykosocial, ad ministrativ 
och ekonomisk till gäng lighet. Biblio teks
lagen och skollagen slår fast till gången 
till biblio teks verk sam het. Alla har rätt 
att få ta del av den biblio teks verk samhet 
som de har behov av. Biblio teken bör 
utveckla metoder för att nå dem som 
i dag inte känner till vad biblio teken 
kan erbjuda eller av prak tiska skäl är 
förhindrade att använda biblio tek. Ökad 
digi tali sering av tjänster och utbud är 
också en väg mot ökad till gäng lighet.

Biblio tekens inne håll ska vara varie
rat så att det passar alla och så att alla 
ska kunna få till gång till olika typer 
av media. Detta uppnås via sam arbete 
mellan biblio teken, och ställer krav på 
sam ordnade system och gemen samt 
ägande av resurserna. Biblio teks perso
nalens kom pe tens är avgörande för att 
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alla ska få lika möj lig heter att använda 
biblio tekens inne håll och tjänster.

Ambitionen är att all 
utgivning på minoritets -
språken ska vara tillgänglig 
via alla bibliotek genom 
digitalisering, som e-böcker 
eller print on demand. 

Neutralitet och medie sam lingar

Människor har rätt till fri till gång till 
lit tera tur  och andra medier. Biblio
teks lagens portalparagraf garanterar 
män nis kors rätt att bilda sig en åsikt. 
Lagen slår också fast att folk biblio
tekens utbud av medier och tjänster ska 
präglas av allsidighet och kvalitet. Likaså 
garanterar lagen främ jandet av läs ning 
och till gång till lit tera tur .

Inget biblio tek kan inne hålla allt. 
Som en garanti för att människor ändå 
kan få den lit tera tur  de behöver ingår 
alla biblio tek i ett sam arbete. Tradi
tionellt har det gällt fjärrlån, det vill 
säga lån mellan biblio tek, men i dag 
hand lar sam arbetet lika mycket om 
digi tali sering. Samordningen kan också 
gälla den gallring som behövs. För att 
omist liga medier inte ska försvinna 
krävs nationella bevarande och 
säker hets planer, inte minst för forsk
nings  och spe cial biblio teken. KB har en 
sär ställning som den enda mottagaren 
av elektroniska och audio visuella plikt
exem plar. Den för ändring som krävs är 
att det samlade materialet ges en bre dare 
till gäng lighet.

Lögner och propaganda

Biblio teks väsendet ska ge kun skap om 
källkritik och in forma tions sökning lik
som algoritmer och filterbubblor som 

riskerar att bidra till en fragmentisering 
av det offentliga sam talet och leda till en 
minskad tilltro till grundläggande fakta. 
Biblio teken har upp drag och personal 
att stödja invånarna i att uppnå en god 
medie och in forma tions kom pe tens 
(MIK). De bidrar därmed till att höja kun
skaps  nivån i hela sam hället. De biblio
teks  och in forma tions veten skapliga 
ut bild ningarna, liksom den regio nala 
biblio teks verk sam heten, kan stödja och 
försörja biblio teken med rele vant kom
pe tens. Vid en kris och krigs situation kan 
rykten, falska nyheter och propa ganda 
mötas av ett biblio teks väsende som har 
en viktig roll för en säker, obero ende 
och trovärdig in forma tions förmedling 
för hela sam hället som en del av civil
försvaret. Medie sam lingar och biblio
tekarier erbjuder fakta, sök och käll
kritik samt efter tanke som ett skydd. 

Integritet och sekretess

Digi tali seringen får inte urholka tillämp
ningen av sekretess och data skydds be
stäm melserna inom biblio teken (bland 
annat biblio teks sekre tes sen i 40 kap. 
3 § offentlighets- och sek retess lagen, 
OSL, samt sek retes sen i 21 kap. 7 § OS). 
Användarna måste kunna vara säkra 
på att upp gifter i biblio tekens regis ter 
om enskildas per sonliga förhållanden 
samt lån, re ser va tioner, andra former 
av beställ ningar och användning av 
in forma tions teknik aldrig förs vidare 
till tredje part. Tek niken möjliggör i dag 
för leveran törer av eböcker att i detalj 
kartlägga en läsares beteende, vad man 
läser, hur fort och hur länge. Det får inte 
finnas någon misstanke om att staten 
eller kom mersiella intressen kart lägger 
biblio teks användarnas politiska eller 
per sonliga pre ferenser. 

Biblio teken ska vara en fredad plats, 
vilket gör att de rent tekniska säker hets
lös ningarna på biblio teken måste vara 

till för lit liga. Biblio teken måste äga och 
ha egen kon troll över de persondata som 
rör bib lio teks användning, gallra aktivt 
i upp gifterna och bara samla in de data 
man be höver för sin upp gift.

Integration och inkludering

För de som är nyinflyttade till Sverige  
är biblio teken en viktig ingång till sam
hället. Så har det sett ut under flera 
decennier och biblio teken har visat en 
snabb anpassningsförmåga under de 
senaste årens flyktingströmmar. Folk-
biblio teken är en central aktör för att 
underlätta integration och inkludering 
av nyanlända och har generellt en god 
förmåga att möta människor med ett 
annat modersmål än svenska. Det är 
viktigt att sam hället i stort fortsätter 
att ta vara på, stödjer och satsar på de 
aktiviteter biblio teken bidrar med. Detta 
bör synliggöras i de lokala och regionala 
biblio teks planerna.

Detta gäller också den centrala rätten 
för alla biblio teks an vän dare att ta del av 
världens samlade lit tera tur  och kun skap. 
Till gång till lit tera tur  på original språk 
eller som inte finns översatt är en kun-
skaps och utbildningsfråga som också 
har betydelse för Sveriges roll i världen. 

På biblio teken kan människor orien
tera sig utan att möta myndighets
personer vars beslut har avgörande 
betydelse för deras liv och ekonomi. 
Biblio teken ska vara en själv klar plats att 
vistas i och en studieplats, inte minst för 
unga människor och vuxen stu derande. 
Biblio teken kan också stödja genom att 
ge till gång till den in forma tions  och 
kom munika tions tek nik som krävs 
för att ny anlända ska ha möj lig het att 
kommunicera med och vara del aktig a i 
sam hället. Efter frågan på mång språkig 
biblio teks per sonal växer. Detta ställer 
också krav på kom pe tens om mång kul
tu rella frågor, medie för sörj ning på olika 
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språk, material på lättläst svenska, med
borgar och sam hälls in forma tion och en 
an passad verk samhet. Biblio tekens möj
lig heter att anställa personal med mång
språkig kom pe tens bör därför förstärkas 
genom olika statliga stöd insatser. En 
kon tinuer lig kom pe tensut veck ling på 
området kan ske inom ramen för en 
nationell struk tur i ett fortbildnings
institut för biblio tekarier.

För att uppnå effek tivitet krävs en 
låne centrals funk tion i likhet med dagens 
Inter natio nella biblio teket. Det bör vara 
ett tydligt upp drag som förstärks och 
ut vidgas jämfört med dagens natio nella 
stöd insat ser inom området. Det natio
nella stödet måste innehålla konsulta tivt 
stöd i olika mång språkiga och mång
kulturella frågor.

Upphandling, inköp, kata logi sering 
och gallring av mång språkig lit tera tur  
kräver en specifik kom pe tens som är när - 
mast omöjlig inom mindre biblio teks
organisationer. Den nationella bib lio teks 
 myndigheten bör ha ansvar för låne cen t 
ralen i sin helhet. För att uppnå bästa re  
sultat för de publika biblio teken bör sam
verkan ske mellan den nationella nivån 
och de regionala biblio teks verk sam
heterna. 

Nationella mino ri teter och  
urfolket samerna

De fem nationella mino ri teterna är en 
omist lig del av Sverige, historia och 
kul tur arv. Det nationella stödet till 
biblio teken, där användarna till hör de 
natio nella mino ri teterna och ur folket 
samerna, behöver förstärkas. Detta 
arbete åligger alla biblio teks typer och 
bör på skyn das. Biblio teks lagen före
skriver att de nationella mino ri teterna 
ska ägnas särskild upp märk samhet. 
Samerna är ett urfolk med en egen lag
stift ning, same tings lagen. Sametinget är 
en myndig het.

De nationella mino ri teternas möj lig
heter att behålla och utveckla sitt språk 
och sin kultur i Sverige ska främjas. Barns 
ut veck ling av en flerkulturell identi tet och  
användning av det egna mino ri tets
språket ska prioriteras. Re vita li seringen 
av språken och den kul tu rella identiteten 
är central. Alla som till hör de nationella 
mino ri tets grup perna har rätt till sina 
språk och en lik värdig biblio teks verk sam
het oavsett var de bor i landet. En struk
tu re rad dia log med grupperna, i syfte 
att ut forma en ange  lägen verk samhet, 
ska genom föras enligt lag. Bib  lio teken 
ska arbeta för att und vika en struk turell 
dis krimi nering. Att stärka och skydda 
språken och de kul tu rella identi te terna 
ska också ingå i biblio te kens upp gifter. 

Den mångspråkiga 
biblioteks verk samheten 
behöver nationellt  
stöd för att inte vara  
ojämlik. 

Biblio teks verk samhet för, om, av och med 
de nationella mino ri tets grupperna har 
minst två utgångspunkter. Dels hand
lar det om medier på mino ri tets språken 
och dels om majoritetens kun skap om 
mino ri teterna. Biblio teken ska därför 
bidra till att synliggöra de natio nella 
mino ri teternas kulturer, identi teter och 
de nationella mino ri tets språken i syfte 
att öka kun skapen och för ståel sen hos 
all mänheten. Detta kräver upp märk sam
het bland annat genom arrange mang och 
andra aktivi teter. 

Biblio teken behöver stöd från cen trala 
instanser som kan bidra med kom pe
tensut veck ling, konsultativ verk samhet 
och medie för sörj ning. Flera av de natio
nella mino ri teternas biblio tek kan ges ett 
ansvar som statligt finansierade resurs-

biblio tek för sina res pek tive språk om
råden. Sådana särskilt utpekade resurs
biblio tek för olika nationella mino ri teter 
och urfolket samerna kan då arbeta 
stödjande och erbjuda dessa tjänster till 
biblio teken, gärna via en låne cen tral. 
Ambitionen är att all ut giv ning på mino
ri tets språken ska vara till gäng lig via 
alla biblio tek genom digi tali sering, som 
eböcker eller print on demand. Bilder
böcker, barn böcker, ungdoms böcker, 
vuxen böcker, till gäng liga medier, forsk-
nings publika tioner och fack lit tera tur  
bildar en språklig ut veck lings trappa som 
behöver få en hemvist i en fler kulturell 
identitet med starkt stöd från biblio
teken. Radio, tv, film, musik, ljud och tal-
böcker har stor betydelse. De natio nella 
upp dragen till resurs biblio teken bör ha 
detta som gemen sam utgångs punkt. 

Funktionsrätt

Begreppet funktionsrätt används om 
människans rätt att fungera i olika situa
tioner, oavsett funk tions ned sätt ning och 
oavsett vilka hinder som finns i sam-
hället. Begreppet kan användas relaterat 
till en enskild vardaglig situa tion, men 
också i ett politiskt sam man hang för 
att beskriva den gemen samma rätten 
för olika grupper. Det handlar alltså om 
individers rättigheter, där man vill flytta 
fokus från hinder och sär skilda lösningar 
till principer om allas mänskliga 
rättigheter. 

Allas rätt till biblio tekens resurser 
på lika villkor är en demo kratifråga och 
gäller alla biblio tek. Att möjliggöra för 
den som har en funk tions ned sätt ning 
att kunna använda biblio tekens resurser 
på samma villkor som andra ska gälla 
i alla biblio teks sam man hang genom 
be mötande och till gäng liggörande av 
medier, lokaler och andra resurser. 

Den tekniska ut veck lingen innebär 
nya möj lig heter för grupper med olika 
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funk tions hin der. MTM har här ett sär
skilt ansvar. MTM bör få ett tyd ligare 
upp  drag att på sikt öppna möj lig heten 
att minska omfattningen av de an pas
sade tjänster som myndigheten till
handa håller, till förmån för uni versella 
lös ningar och universell ut form ning av 
eböcker, ljud böcker och tal böcker. Sam
tidigt är personer med läs ned sätt ning 
en hetero gen grupp med varierande för
ut sätt ningar att använda de universella 
digitala medie tjänsterna som finns på 
marknaden. Därför kan MTM:s service 
riktad till personer med behov av spe
cial anpassade lösningar ändå behöva 
finnas kvar parallellt med de universella 
lös ningarna, även på längre sikt.

Mellan 15 och 20 procent av be folk-
ningen beräknas ha någon form av läs
ned sätt ning eller läsovana som gör att de 
behöver läsa text i ett till gäng ligt format. 
Målet är att fler som behöver använda 
till gäng liga medier gör detta.  

Barnens rätt

FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barn konven tionen) kommer att in förli  
vas i svensk lag från och med den 1 januari 
2020. Enligt konventionen ska alla åt gär - 
der som rör barn ha barnets bästa i 
främsta rummet. Barnet har rätt att ut
trycka sin mening i alla frågor som berör 
det. Barnets rätt till tanke frihet, sam vets
frihet och religions frihet ska res pekteras. 
Barn konven tionen näm ner särskilt barn 
som hör till nationella mino ri teter och 
urfolk. Folk biblio teken ska enligt biblio
teks lagen ägna särskild upp märk sam
het åt barn och ungdomar för att främja 
deras språk ut veck ling och stimulera till 
läs ning. Barns rättig heter och rätten för 
barn att ta plats i biblio teken har därmed 
stark legal förankring och ska prioriteras 
i folk biblio tekens verk samhet. 

Biblio teken ska förhålla sig till både 
barn per spektivet och barns per spek

tiv. Barn perspektiv innebär att vuxen-
världen strävar efter att ta till vara barns 
intressen, medan barns per spek tiv 
svarar mot indivi duella barns syn sätt, 
önsk ningar och behov. Biblio teks lokalen 
är mycket viktig för barn och unga. 
Biblio teket ska vara en väl kom nande, 
trygg och inspi rerande plats, där alla 
barn ska bemötas med respekt och där 
deras frågor och förslag beaktas.

Barnbiblio teks ut veck ling bör utgå 
från både barnperspektiv och barnets 
per spektiv vid fördelning av resurser, 
vid lokalutformning, vid fördelning av 
medie kostnader, samt vid urval och 
in köp av medier och be man ning. Barns 
per spektiv och barnperspektiv ska om
fatta all personal, deras för håll nings sätt 
och bemötande. Barnen är prio riterade 
i lagen, är stora låntagare och frek venta 
besökare. Detta måste också synas i 
biblio tekens resursmässiga priori te
ringar. Barnbiblio teks verk sam heten bör 
formas till sam mans med och av barn. 
Barns faktiska del aktig het ska res pek te
ras. Barnen har rätt till ett brett medie
utbud som förutom lit tera tur  inkluderar 
till gång till AVmedia i alla former. 

Biblio teks verk samhet för, av och 
med barn bör ges ett stort utrymme i de 
kommunala och regionala biblio teks
planerna. För att kunna följa upp om 
prioriteringar för barn och unga faktiskt 
görs och om de får effekt, behöver stati
stik och andra upp följ ningsmetoder 
ut vecklas. Upp följ ningar är viktiga för 
att huvudmännen ska kunna säkerställa 
att målen i biblio teks planerna följs och 
att resurserna till barn i allt större grad 
svarar mot barnens användning av bib 
lio teket. u

Några slutsatser

De nationella minoriteternas och 
urfolket samernas möjligheter att 
behålla och utveckla sitt språk och sin 
kultur i Sverige ska främjas.

Ambitionen är att all utgivning på 
minoritetsspråken ska vara tillgänglig 
via alla bibliotek genom digitalisering, 
som eböcker eller print on demand.

Den mångspråkiga biblioteks
verksamheten behöver nationellt stöd 
för att inte vara ojämlik.

Vid en kris  och krigssituation kan 
rykten, falska nyheter och propa ganda 
mötas av ett biblioteks väsende som 
har en viktig roll för en oberoende 
informations förmedling som en del av 
civilförsvaret.

MTM bör få ett tydligare uppdrag 
stödja universella lösningar för de 
tjänster som myndigheten tillhanda
håller.

Biblioteken måste äga och ha egen 
kontroll över de persondata som rör 
biblioteksanvändning.

Biblioteket ska vara en välkom nande, 
trygg och inspirerande plats, där alla 
barn ska bemötas med respekt och där 
deras frågor och förslag beaktas.

För att kunna följa om prioriteringar 
för barn och unga faktiskt görs och 
om de får effekt, behöver statistik och 
andra uppföljningsmetoder utvecklas.

Bibliotekens möjligheter att an ställa 
personal med mångspråkig kom petens 
bör förstärkas genom olika statliga 
stödinsatser.
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Sam hällets  
öppna rum
MEDEL Använd biblio teken som sam hällets öppna  
rum för bildning, upp levelser och sam tal

Inledning

Biblio teket finns mitt i sam hället. På den 
lilla orten, där invånarna kan gå man ur 
huse för att försvara sitt biblio tek och 
i världens storstäder, där landmärken 
byggs i trä, glas och granit. Biblio teket 
som byggnad, som rum, betyder något 
fundamentalt för alla an vän dare. Men det 
är inte bara en lokal utan också en verk
samhet och en idé.

De aktiviteter  
biblio teken erbjuder  
bör vara kopplade till 
bibliotekens kärn uppdrag  
för kunskaps- och 
litteraturförmedling. 

För eleverna i skolan är biblio teket en 
plats för studier och rekreation. För 
studenterna på campus är biblio teket 
ofta själva sinnebilden för universitetet. 
Här möts alla över fakul tets gränserna 
och här samlas krea tivi teten. Folk biblio
teket är ofta det första som möter den 
ny anlände flyktingen, både med kopp-
lingar bakåt och med den första inträdes
biljetten till det nya livet.

Biblio teket är sam hällets öppna rum. 
Dessa ska användas, bejakas och stärkas. 

Det närliggande lokala biblio teket eller 
bokbussen är lika viktiga för an vändaren 
som det stora stadsbiblio teket. Biblio te
ken, biblio tekarierna och andra yrkes 
 grup per på biblio teket skapar del aktig
het och sam hörig het samt ger läs inspira
tion, kun skap och upp level ser. Det är här 
många barn möter sina första böcker i 
större ut sträck ning. Det är här för fat tar
na kan möta sina läsare. Här finns liv, 
sam tal, film, musik och det låg intensiva 
mötet.

Det är ingen tillfällighet att det just nu 
runt om i världen byggs helt nya biblio tek 
för möten och upp level ser. Helsing fors 
har fått sitt nya Centrum biblio tek mellan 
järn vägs stationen och riks dags huset. 
Oslo bygger sitt nya stads biblio tek i 
ham  nen, granne med operan och central
stationen. Köpen hamn har Den sorte 
dia mant och Århus har det nya moderna 
biblio teket Dokk1. Ut veck lingen i våra 
grann länder och andra länder kan tjäna 
som inspiration.

Rum för möten

Biblio teken ska vara fria, oberoende rum 
för möten. Där ska man kunna vara bland 
andra även om man är ensam och bli vän
ligt och jäm likt bemött. Biblio teket finns 
på an vän darens villkor uti från var och 
ens för ut sätt ningar. 

I biblio teks rummet kan alla ta del 
av biblio teket, men också dela med sig. 
Ett möte är inte enbart ett samman
träf fande mellan människor. Det kan 
också vara ett oväntat möte med en 
text i en bok, med en berättelse i en 
före läs ning, en film eller ett för fat tar-
besök. Bevakningen av att det finns 
öppna och fria möj lig heter till delning av 
kun skaper, krea tiva am bi tioner och er
faren heter är att värna om det hållbara 
och inklu derande sam hället. För stude
rande blir biblio teket en fristad där de 
kan ställa frågor, och få stöd utan att 
bli bedömda och betyg satta. Biblio teks
lokalen bör utformas som en plats som 
är funk tionell, men också trygg, ro fylld 
och inspire rande. Besökarna ska upp
leva det som sitt biblio tek.

Fler invånare än i dag bör kunna 
an vända biblio teken och varje biblio tek 
bör kunna sätta upp mätbara mål för ett 
ökat nyttjande. För att öka använd ningen 
av biblio teken kan huvud män nen satsa 
på utökade och anpassade öppet tider, 
men när och hur mycket måste beslutas 
utifrån lokala för ut sätt ningar. Sats ning 
på meröppna biblio tek bör vara en offen
siv åtgärd, och inte ersätta beman nade 
biblio tek i besparings syfte. 

Arrangemang, inspiration  
och upp levelser

På biblio teken ordnas arrangemang 
som för fat tarbesök, utställningar, film-
visningar, konserter och föreläs ningar. 
Avsikten är att väcka nyfikenhet, skapa 
grund för sam tal och lärande samt in
spirera till användning av biblio tekets 
utbud. Ett arrangemang kan också vara 
en kurs eller studiecirkel om till exempel 
in forma tions sökning eller digitala 
verktyg. 

På hög skole biblio teken synliggörs 
läro sätets forsk ning och undervisning. 
Biblio teken bör vara en plats där olika 
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människor kan möta konstnärliga 
uttryck i en välkänd och lokal miljö. 

Att skapa till sam mans kan väcka ny
fikenhet på andra och på olika uttryck, 
fenomen och företeelser i omvärlden. 
Biblio teken anordnar därför, ofta i 
sam arbeten med andra, möj lig heter för 
män niskor att arbeta med olika krea
tiva ut tryck. De aktiviteter biblio teken 
erbjuder bör vara kopplade till biblio
tekens kärn upp drag för kun skaps och 
lit tera tur för med ling. Att vara biblio teks
an vän dare ska vara lust fyllt, berikande 
och bidra till en god livs kvalitet. 

Till gäng lighet

Digi tali seringen är en av de faktorer 
som skapar störst förändring i dagens 
sam hälle och ger grund för innovation. 
I biblio tekens öppna rum ska alla ges 
möj lig het att ta del av digi tali serade 
medier. Biblio tekens verk samhet för att 
ge människor handledning om hur man 
hanterar digitala verktyg och vär derar 
in forma tion och källor ska ut vecklas och 
stärkas. Biblio teken ska spela en stor roll 
för att överbrygga de digitala klyftorna 
och fortsätta det fram gångs rika arbete 
som pågår, inte minst i sam verkan med 
folk bild ningen. De som inte har till gång 
på annat vis ska få till gång till datorer 
och annan digital utrustning på biblio
teken. På så sätt ska biblio teken ses som 
sam hällets väg till allas möj lig het att bli 
del i det digitala sam hället. 

Folk biblio teken ska arbeta för att öka 
kun skapen om hur in forma tions teknik 
kan användas för kun skapsinhämtning 
och inno vation. Därför måste kon tinuer
lig kom pe tensut veck ling och metodut
veck ling genomföras. Biblio tekens 
personal ska kunna följa den digitala 
ut veck lingen och inspirera människors 
digitala an vändning. 

I biblio tekets lokaler kan digitalt 
in låst in forma tion och forsk ning göras 

till gäng lig. Yrkesverk samma kan ta del 
av den senaste forsk ningen inom sitt 
om råde för att hålla sin kun skap upp
daterad. Genom användning på plats kan 
forskare och all mänhet få till  gång till 
data baser och forsk nings publika tioner 
som ligger bakom betalväggar. Här ska 
det vara möj lig het att läsa dags tidningar 
och tidskrifter som inte är all mänt till
gäng liga på nätet. Här bör det audio
visuella kultur och kun skaps arvet vara 
fritt till gäng ligt. Åtkomst till medier i den 
fysiska biblio teks lokalen blir en brygga 
mellan analog och digital till gäng lighet. 

Kontinuerlig 
kompetensutveckling 
måste genomföras så att 
bibliotekens personal 
kan följa den digitala 
utvecklingen.

Sverige ska utifrån sina itpolitiska mål 
vara bäst i världen på att använda digi
tali seringens möj lig heter. Rege ringen 
arbetar för att digi tali seringen ska bidra 
till en hållbar till växt, syssel sättning och 
ett socialt sammanhållet sam hälle. Här 
spelar biblio teken en cen tral roll.

Sam verkan med omvärlden

Biblio teken är platser för jämbördiga 
möten. En grund för del aktig het är 
sam verkan med lokalsam hällets olika 
orga nisationer och föreningar, för skola, 
barnhälsovård, utbildningsinstitutioner 
och andra intressenter. Biblio teken är 
inte låsta till det egna rummet. Viktig 
verk samhet kan ske uppsökande och 
utanför den egna lokalen.

Inom utbildningsinstitutionerna är 
biblio teks verk samheternas nära sam spel 
med pedagoger, studenter, elever och 

övrig personal självklar och nöd vändig. 
Sam arbetet kan vidgas och ut vecklas 
ytterligare med exempelvis studie-
förbund, för fat tare, konstnärer och när
liggande organisationer. Läs främ jande 
arbete i form av externt för lagda boksam-
tal, sagostunder och annat familjestöd 
för läs ning är en viktig upp sökande 
verk samhet.

Biblio teken kan, om det passar 
lokalt, integreras eller samlokaliseras 
med andra verk samheter. Beslutet att 
göra detta ligger på den lokala huvud
mannen. För att undvika otydlighet för 
an vän daren är det viktigt att ansvars
fördelningen är klar. u

Några slutsatser

Fler invånare än i dag bör kunna 
använda biblioteken och varje  
bibliotek bör sätta upp mätbara mål  
för ett ökat nyttjande.

De aktiviteter biblioteken erbjuder 
bör vara kopplade till bibliotekens 
kärnuppdrag för kunskaps och 
litteraturförmedling.

Barns rättigheter och rätten för  
barn att få ta plats i biblioteken ska 
prioriteras.

Biblioteken ska spela en stor roll för  
att överbrygga de digitala klyftorna.

Kontinuerlig kompetensutveckling 
måste genomföras så att bibliotekens 
personal kan följa den digitala 
utvecklingen.

Bibliotekens samarbete med studie
förbund, författare, konstnärer och 
närliggande organisationer kan vidgas 
och utvecklas.



Läs ning
MEDEL Inspirera till läs upp level ser, öka allas läs-  
och språkförståelse och stärk lit tera tur ens ställning.

Inledning

Att alla med bor gare kan läsa och förstå 
det de läser är en demokratifråga. 
Oav sett om läs ningen sker via ögon, 
öron eller fingrar är läskunnighet och 
läs för ståelse nödvändigt för att förstå 
och hantera omvärlden. Läs ning och de 
språk färdigheter och insikter som följer 
av läs ningen skapar för ut sätt ningar för 
ett aktivt deltagande i det demo kratiska 
sam hället.

Enligt biblio teks lagens ända måls
paragraf ska biblio teken främja lit
tera tur ens ställ ning och intresset för 
bild ning, upp lysning, ut bild ning och 
forsk ning samt kul turell verk sam het 
i övrigt. Folk biblio teken ska särskilt 
främja läs ning och till gång till lit tera
tur . Det innebär att biblio teken ständigt 
måste utveckla metoder att främja 
läs ning. Det sker genom medvetna lit
tera tur inköp, sam verkan med för fat
tare och genom att biblio teken aktivt 
in spirerar till läs ning med stöd av olika 
läs främjande metoder och till gäng liga 
medier. Kultur rådet är den myndighet 
som fördelar statliga bidrag till läs främ
jande åtgärder.

Det vidgade textbegreppet är natur-
ligt i biblio tekens verk samhet. Det är 
mediernas inne håll, inte formaten, som 
är centralt. Biblio tekens utbud bör fin nas 
i olika format och uppvisa varia tioner. 
Det är värdefullt att biblio teken för
medlar andra konst och kultur uttryck 
än de som finns i tryckt text. Till exempel 

bör det vara självklart att till gäng liggöra 
musik, film och datorspel. Biblio tekens 
upp drag för ökad medie och in forma
tions kom pe tens har en nära koppling till 
läs ning.

De nya böcker som 
fått kultur- eller 
distributionsstöd bör 
distribueras och  
till gäng lig göras digitalt 
redan vid utgivning. 

Biblio tekens arbete med läs ning rik tar 
sig till både barn och vuxna. Skol biblio-
teken är även inom läs området en 
pedagogisk resurs. Skol biblio tekariernas 
nära sam arbete med pedagogerna kan 
vara av görande för elevernas resultat. 
Folk biblio teken ska inspi rera till barns 
fritids läs ning och kan komplettera 
utbildningssektorn inom läs kunnighets
området, men kan inte kom pensera för 
eventuella brister.

Läslust och läsfärdighet

Biblio tek är generellt och av tradition 
bra på att arbeta med frågor som rör läs
ning. Folk biblio teken ska värna lit tera
tur ens konstnärliga värde och särskilt 
uppmuntra människors fria läs ning och 
betona läs ningens betydelse för hälsa 
och livskvalitet. Eftersom biblio tekens 

läs främjande arbete riktas mot många 
olika målgrupper måste biblio tekens 
personal ha en djup och bred kom pe tens. 
För att erbjuda likvärdig till gång till 
den specialistkom pe tens som krävs är 
sam verkan mellan olika biblio teks verk
samheter av största vikt.

Biblio teken kan spela en stor roll 
för att minska läsklyftor som hänger 
samman med kön, ålder, bostadsort, 
språk och sociala förhållanden. Biblio
teken ska därför genom läs främjande 
aktiviteter och åtkomst till till gäng liga 
medier ge användarna för ut sätt ning att 
fungera som demo kratiska individer i 
sam hället. 

Det statliga stödet till folk biblio tekens 
läs främjande arbete sker i dag i form av 
riktade projektbidrag som kan sökas från 
Kulturrådet. Metoder för att mäta läs
ning och läs ningens effekt kan utvecklas 
vidare, eftersom antalet utlån från biblio
teken endast säger en liten del om den 
faktiska läs ningen. 

Barns läs ning

Enligt biblio teks lagen ska folk biblio
teken ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar. Syftet är att främja 
språkut veck ling och stimulera till läs
ning genom att erbjuda lit tera tur  och 
verk  samhet utifrån vars och ens behov 
och för ut sätt ningar. 

Även om det primära ansvaret för 
läsinlärningen ligger på det all männa 
skolväsendet, hänger läsförmågan 
nära samman med läslust och faktiska 
läs vanor. Biblio tekens gemen samma 
digi tali serings sats ningar med läs stimu
lerande inne håll kan i större ut sträck
ning gälla barnen.

Läsdelegationen har i sitt be tänkande 
Barns och ungas läs ning – ett ansvar 
för hela sam hället (SOU 2018:57) identi
fierat ett antal områden av särskild 
vikt och strate gisk betydelse för barns 
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och ungas läs ning. Inom de förslag som 
dele  ga tionen lämnat kan folk biblio tek 
och skol biblio tek aktivt ta en drivande 
och strategisk roll, kopp lat till medie
utbud och kom pe tens. Det är värde fullt 
att Läsdelegationen sär skilt pekar på 
betydelsen av sam verkan mellan flera 
lokala och regionala parter, däribland 
bib lio teken. Det är särskilt viktigt att 
barn biblio tekariernas kom pe tens 
beaktas i sam verkans arbetet kring de 
rik tigt små barnens språkut veck ling och 
det intresse för ord och bild som ges via 
lit tera tur . Sam verkan kan då ske ur ett 
familjecentrerat perspektiv, till exempel 
med barn hälsovård och för skola. Barn
biblio tekens roll för barns fria läs ning 
bör ytterligare kunna för stärkas och 
uppmärksammas genom Läs  delega
tionens förslag om läs ning på lov. 

Bibliotekens gemensamma 
digitaliseringssatsningar 
kan i större utsträckning 
gälla barnen.  
Barn bibliotekens roll  
för barns fria läsning  
bör ytterligare  
förstärkas.

Biblio tekens betydelse för barn med 
språkliga svårigheter och läs pro b
lem kan uppmärksammas mer, lik som 
biblio tekens roll för barn med funk tions
ned sätt ning. Fler barn och unga med läs
ned sätt ningar bör få access till de medier 
som finns via MTM och biblio teken. De 
läs främ jande insatserna riktade mot 
barn inom de nationella mino ri teterna 
och urfolket samerna kan för stärkas. 
Detsamma gäller de in satser som riktas 
till barn med annan språklig bakgrund 
än svenska. Det är av strategisk betydelse 

att stärka kon tinuer lig kom pe tensut
veck ling kring barns och ungas läs ning 
och läs främ jande. Läsdelegationen före
slår ett läs främjande lyft för folk biblio te
ka rier, men också skol biblio tekarier och 
peda goger kan delta. 

Vuxnas läs ning

Regeringen har pekat ut biblio teken 
som en samlingspunkt med lit tera tur
en i fokus. Bibliotekslagens ända måls
paragraf kopplar samman demo krati och 
lit tera tur ens ställning.

Klyftorna mellan de som läser och de 
som inte läser ökar i sam hället. Biblio tek 
används av många, men ännu fler kan 
inspireras till läs ning och därför behövs 
biblio teken som en lokal läs lokal, fysiskt 
och digitalt, där berättelser läses och 
berättas. Biblio teken borde ges ännu 
bättre möj lig heter att utföra det läs främ
jande upp draget för både barn och vuxna.

Lit tera tur  kan vidga medvetandet 
och ge insikter långt utanför den egna 
horisonten, fördjupa upp levelser och ge 
möj lig het till konstnärlig upp level se. Ett 
demo kratiskt sam hälle stöd jer lit tera
tur en och dess ställ ning, biblio teken 
kanaliserar detta stöd till läsarna. Biblio
teken kan in spi rera till ett fördjupat 
läsande av kvalifi cerade texter. Djup-
läsandet behövs för för mågan att förstå 
och lära av omvärlden. Utan förmåga 
till läs ning under längre tid försvinner 
en möj lig het till förståelse av komplexa 
 samman hang och nyanser.

Att behålla och återvinna sin hälsa 
är viktigt på ett individuellt plan men 
också på ett sam hälls plan. Biblioterapi 
där läs ningens hälsofrämjande roll ges 
utrymme kan få genomslag, om biblio
tekens kom pe tens på området under
stödjs och utvecklas.

Sam verkan mellan biblio teken 
och andra professioner och sam hälls
in stanser när det gäller läs ning och 

inspiration till läs ning bör uppmuntras. 
Det kan utöver sam verkan med skola och 
utbildning vara hälsovård och den sociala 
sektorn. Sam verkan kan också utvecklas 
mellan de myndig heter som inom sina 
upp drag hanterar läs ning och lit tera tur . 
Läs delega tionen framhåller betydelsen 
av vuxna som läsande förebilder för 
barn, och ett antal övriga läs främjande 
insatser som berör vuxna. u 

Några slutsatser 

Folkbiblioteken ska inspirera till 
barns fritidsläsning och kan komp
lettera utbildningssektorn inom läs
kunnighetsområdet.

Bibliotekens gemensamma 
digitali seringssatsningar kan i 
större utsträckning gälla barnen. 
Barnbibliotekens roll för barns fria 
läsning bör ytterligare förstärkas.

Metoder för att mäta läsning och 
läsningens effekt kan utvecklas vidare.

De nya böcker som fått kultur eller 
distributionsstöd bör distribueras 
och tillgängliggöras digitalt redan vid 
utgivning. 

En målgrupp som först skulle kunna 
få tillgång till digitaliserade medier 
på sina egna språk är de nationella 
minoriteterna och urfolket samerna.

Folkbiblioteken ska värna litteraturens 
konstnärliga värde och särskilt upp
muntra människors fria läsning och 
läsningens betydelse för hälsa och 
livskvalitet.



Lärande
MEDEL Utveckla invånarnas möj lig heter till  
livslångt lärande och fri åsikts bild ning genom en 
sammanhållen kedja av ut bild nings biblio tek 

Inledning

Människors lärande via formella, infor
mella och ickeformella vägar löper ge
nom hela livet. Det mer formella läran det 
följer en röd tråd, en kedja, för läran
de. Den startar redan i för skolan och 
löper vidare genom grundskoleåren till 
gymnasiet och sedan vidare till hög skole
studier. De studerande stöds på vägen 
av olika typer av biblio tek an passade 
efter respektive utbildnings nivå och ut
bildnings inne håll. Bland dessa bib lio tek 
finns också vuxen utbild ningens biblio tek 
inom folk hög skolor, svenska för invand
rare (SFI) och kom munal vuxen utbild-
ning.

Skolan behöver en utbyggd, 
välfinansierad och med 
pedagogiken integrerad 
skol biblio teks verk samhet.

Många biblio tek som är kopplade till ut
bildnings institutioner inom den for mella 
utbildnings sektorn kan med ett gemen
samt namn benämnas ut bild nings biblio-
tek. Även folk biblio te ken arbetar som 
stöd för lärande och bildning, exem pel vis 
genom studie för bund, utan att vara en 
del av det for mella ut bild nings väsen det. 
Ett hög skole biblio tek in går i forsk
ningens in fra struk tur och ska därför inte 
enbart be tecknas som ut bild nings biblio

tek, även om det också är en del av den 
peda gogiska verk sam heten.

Ut bild nings biblio teken och folk
biblio teken stödjer aktivt ut veck ling av 
människors medie och in forma tions
kunnighet (MIK), som är helt avgörande 
för förmågan att kritiskt söka, granska 
och värdera in forma tion, texter och 
andra medier.

För skolebarns språk-  
och läsut veck ling

För språk och läsut veck ling är det vik
tigt att små barn tidigt kommer i kon takt 
med bild berättelser, sagor, språk lekar, 
ord ramsor och hög läs ning. Även om inte 
för skolan är en del av den obligatoriska 
skolan har den en läro plan. Efter som 
flesta barn går i för skolan borde det vara 
lika självklart med till gång till berättel
ser i olika medieformer, böcker och hög
läs ning som det är med till gång till lekar 
och leksaker. När det lilla barnet själv 
börjar läsa, skriva eller berätta måste 
inspirationen finnas nära till hands. Sam-
arbetet mellan pedagoger i för skolan och 
barnbiblio tekarier är av största vikt.

För barn i för skoleåldern har lag
stiftningen för nationella mino ri teter 
och urfolket samerna förstärkts, vilket 
ställer större krav på biblio teken när 
det gäller för skolans åtagan den. De allra 
yngsta barnens språk ut veck ling kan 
stödjas via olika upp sökande metoder. 
Det finns goda resultat från läs- och 

språk främ jande arbete där barn biblio
tekarier besökt ny blivna föräl drar 
direkt i hemmet, och från andra familje
stödjande verk sam heter i sam verkan 
med familje centraler och BVC i enlighet 
med Bok starts modellen. Bokstart finns i 
flera länder och tillämpas i dag i ett antal 
svenska kommuner som fått stöd från 
Kultur rådet. För att ge barn en god start 
i livet vad gäller språk och läs ning bör 
de familje stödjande och läs främjande 
metoderna stärkas och bli hållbara över 
tid. 

Skol biblio tek som funktion

Skolan behöver en utbyggd, väl finan-
sierad och med pedagogiken inte gre rad 
skol biblio teks verk samhet. Varje elev 
i grundskola och på gymnasiet ska ha 
likvärdig till gång till en välfungerande 
skol biblio teks verk samhet. Utbildade 
biblio tekarier, rätt utrustning och 
medier, ändamålsenliga lokaler samt stöd 
från ledningen bidrar klart till bättre 
mål resultat för eleverna. Väl fungerande 
skol biblio tek är av görande för att öka 
likvärdigheten i under visningen. I dag 
finns det stora skillnader i landet både 
vad gäller till gång till och utformning av 
skol biblio teken och det behöver snarast 
åtgärdas.

En skol biblio teks verk samhet är 
inte främst en samling böcker, utan 
del i en peda gogisk verk samhet med 
biblio tekarien som nyckelperson. Skol
biblio teks verk samhet är obliga torisk 
enligt skollagen, och detta måste få 
större genomslag i praktiken. Kraven i 
skollagen och läro planen, liksom Skol
inspektionens tillsynsverk samhet, bör 
skärpas. 

Skol biblio teken ska enligt läro  planen 
både stärka elevernas språkliga för måga 
och deras digitala kom pe tens, men stöd 
i in forma tions sökning uteblir på många 
skolor. 

Demokratinsskattkammare.Förslagtillennationellbiblioteksstrategi
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Det behövs mätbara mål, kvalitets-

kriterier, modeller och nyckeltal för att

kunna förbättra och fördjupa skolbiblio-

teksverksamheten med avseende på

pedagogik och organisation för elevernas

måluppfyllelse. Det krävs ökad tillgång

till utbildade skolbibliotekarier och

bättre samverkan med ledning och

lärare. Rektorers kunskaper i hur skol-

biblioteksfunktionen kan integreras med

den pedagogiska verksamheten behöver

stärkas. Exempel på nyckeltal som kan

vara meningsfulla att beräkna är andelen

elever per heltidsanställd skolbibliote-

karie.

Skolbibliotekariens profession be-

höver också stärkas på såväl lokal som

regional nivå genom kollegial samverkan,

utbildning, ledarskap, mentorskap och

nätverk. Kraven och ramverken kring

utbildning, bibliotek, medier och kultur

ser i dag olika ut och skiljer sig även på

statlig, regional och kommunal nivå.

Glappen däremellan drabbar inte minst

skolbiblioteken. Det finns inget som

hindrar att folkbibliotek kombineras med

skolbibliotek eller att ett folkbibliotek

bedriver sin verksamhet i en närliggande

skola. Då är det dock av största vikt att

de olika kompetenserna och uppdragen

för folkbibliotek respektive skolbibliotek

upprätthålls.

Samverkan mellan skolbiblioteken

och kommunala eller regionala medie-

centraler bör stärkas. Verksamhetens

medieförsörjning behöver byggas ut

både analogt och digitalt. Med nationella

licenser och gemensamma digitala skol-

bibliotekstjänster ges goda förutsätt-

ningar att jämna ut och  ökaskolbiblio-

tekens mediebestånd och likvärdighet.

Detta har god förutsättning att lyckas

i samband med uppbyggandet av ett

nationellt digitalt bibliotek. Genom

resursbiblioteken för de nationella

minoriteterna och urfolket samerna ska

stödet till landets skolbibliotek för-

bättras.
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Sammantaget kan konstateras att 
skol biblio teks verk samheten inte är till  
räckligt utbyggd, finansierad och inte g - 
rerad med skolan. Detta drabbar lik vär  
dig heten inom skolvärlden, och i för läng
ningen inom sam hället. Behovet av åt
gärder är akut, inte minst mot bak grund 
av det samlade veten skapliga stödet 
för att elevernas kun skap, lärande och 
bild ning stärks med en väl funge rande 
skol biblio teks verk samhet. 

Universitets- och hög skole biblio tek

Stora omställningar har gjorts inom hög
skole biblio teken och en allt större andel 
medier är endast till gäng liga digitalt. 
Genom samordning av för hand lingen av 
eresurser, det så kallade Bib samkon
sortiet som administreras av KB, har 
en digital trans formation från tryckta 
medier till digitala kunnat genom föras.

Biblio teken integreras i varierande 
grad i läro sätenas undervisning och forsk
ning. Många hög skolor har varit fram
gångsrika i stödet till under vis ningen 
och inte minst till distans stu den ter när 
biblio teken bistår med stu  denternas 
flexibla, fysiska och digi tala lär miljöer. 
Det är vanligt att i biblio teks lokalerna 
även erbjuda lärande resurser som stöd 
i aka demiskt skrivande, språk verk stad 
och it. Hög skole biblio teken kan tjäna som 
förebild för andra ut bild nings biblio tek.

Kopplingen till gymnasiebiblio teken 
är viktig för de blivande hög skole
studenterna. Sam verkan mellan hög
skole biblio teken oavsett deras stor lek är 
av central betydelse. Mindre hög skole
biblio tek behöver stärkas och få bättre 
och mer likvärdig till gång till eresurser, 
veten skap liga tid skrifter och andra digi
tala media än i dag. 

Hög skole biblio teken kan få större 
ansvar att medverka i till gäng lig göran
det av nätbaserade kurser, anpassade 
till det egna läro sätets studenter. Det 

snabbt ökande utbudet av storskaliga, 
öppna och nätbaserade kurser ställer nya 
krav på urval och kvalitetskontroll, där 
biblio teken kan bidra. I många fall är hög
skole biblio teken ansvariga för läro sätets 
läroplattform och har nära sam verkan 
med den hög skolepedagogiska ut veck
lingsverk samheten. 

Vuxen utbild ning

Den vuxen utbild ning som bedrivs vid 
landets folkhög skolor, Komvux och 
svenska för invandrare har stor be
tydelse både för sam hället och för alla 
de individer som behöver en ny chans 
i arbetsliv eller utbildning. En vik tig 
målgrupp är nyanlända och personer 
med funk tions ned sätt ning. Studie för
bunden ingår också som en väsentlig 
del i det livslånga lärandet. Nu gällande 
biblio teks  och skollag innefattar inte 
vuxen utbild ningens biblio tek och 
utbildnings anordnare inom folkhög
skola, Komvux, SFI och studieförbund 
har inget krav på biblio teks verk samhet. 
Vuxen utbild ningens biblio teks verk-
sam het måste tydliggöras i kommande 
revi deringar av biblio teks  och skollag så 
att kom munerna som formellt an svariga 
inkluderar biblio teks tjänster i upp
handlingar av vuxen utbild ning.

Biblioteken inom vuxen-
utbildningen bör få en 
generell och permanent 
kraftig upprustning som 
pedagogisk resurs för både 
lärare och studenter. 

Det saknas i dag en samlad överblick  
och organisation, vilket riskerar leda till 
att eleverna får en ojämn till gång till 
biblio  teks service. Vuxen utbild ningens 

biblio teks behov behöver kart läggas och 
få en samlad upprustning. Utan att ha 
resurser eller det formella upp draget  
har folk biblio teken ofta tagit på sig upp 
 giften att vara de vuxen studerandens 
lokala biblio teks resurs. Folk biblio teken 
har redan en stor betydelse för både det 
infor mella och det formella lärandet och 
är en naturlig studieplats. Det behövs ett 
stärkt sam arbete mellan vuxen utbild-
ning och folk biblio tek, men resursfrågan 
bör tydlig göras.

Biblio teken inom vuxen utbild ningen 
bör få en generell och permanent kraftig 
upprustning som pedagogisk resurs för 
både lärare och studenter. Lärare inom 
vuxen utbild ningen, kommunalt, SFI och 
folk hög skolorna, behöver biblioteks  stöd 
och kom pe tensut veck ling inom områ den  
som specialpedagogik, svenska som 
andra språk och vuxen peda gogik. De  
behöver redskap att han tera en diversifie - 
rad grupp elever. Eleverna behöver till
gång till relevant lit tera tur . Därför krävs 
åtgärder för bättre till gång till lit tera tur  
också digi talt, sam tidigt som eleverna 
be höver till gång till målgruppsanpassad 
lit tera tur . Den nationella biblio teks myn  
dig heten bör till sam mans med region
biblio teks verk samheten och folk bild  
ningen ut veckla förslag till möjlig utbyg g 
 nad av biblio teken inom vuxen utbild-
ningen, inte minst inom folkhög skolorna.

Medie- och in forma tions kunnighet

Biblio teken har en betydelsefull upp gift 
i att stärka människors medie och in
forma tions kunnighet (MIK). Biblio 
 teken utvecklar kon tinuer ligt peda
gogiska metoder för att kunna stödja 
både vuxna och barn i att behärska, 
för stå och kritiskt förhålla sig till digitalt 
inne håll och hur in forma tions sökningar 
på verkas av sökmotorer och algoritmer. 
Den digitala ut veck lingen går snabbt och 
för att kunna upprätthålla och ut veckla 



en egen kun skap måste biblio teken satsa 
på kom pe tensut veck ling i syfte att till
sam mans med andra skapa bättre medie 
och in forma tions kunnig het. 

Undervisning i MIK behöver inte
greras i läs främjande arbete med barn 
och ungdomslit tera tur , skönlitterära 
texter, facklit tera tur , ljud och bild samt 
veten skaplig och konst närligt material 
inom det vid gade textbegreppets ram. 
Med denna ut gångs punkt får biblio teken 
en central roll att stärka användarna. 
Biblio tekens roll måste synliggöras, 
förtydligas och stärkas ytterligare, så att 
människor känner till och kan ta del av 
biblio tekens pedagogiska erbjudanden 
inom MIKområdet. u

Några slutsatser

Skolan behöver en utbyggd, väl
finansierad och med pedagogiken 
integrerad skolbiblioteksverksamhet.

Det krävs ökad tillgång till utbildade 
skolbibliotekarier och bättre sam
verkan med skolledning och lärare.

Vuxenutbildningens biblioteks verk-
samhet måste tydliggöras i kommande 
revideringar i biblioteks och skollag. 

Biblioteken inom vuxenutbildningen 
bör få en generell och permanent 
kraftig upprustning som pedagogisk 
resurs för både lärare och studenter.

Mindre högskolebibliotek behöver få 
bättre och mer likvärdig tillgång till 
eresurser, vetenskapliga tidskrifter 
och andra digitala medier än i dag. 

Bibliotekens verksamhet för att ge 
människor handledning om hur man 
hanterar digitala verktyg och värderar 
information och källor ska utvecklas 
och stärkas.

Forsk ning
MEDEL Stärk biblio teken som en del av forsk ningens 
in fra struk tur och möjliggör öppen till gång till veten-
skapliga resultat från all offentligt finansierad forsk ning

Inledning

Forsk nings  biblio teks verk samhet är en 
central del i forsk ningens in fra struk tur. 
Traditionellt har biblio tekens upp drag 
varit in forma tions för sörjning: att samla, 
katalogisera och till handa hålla in forma
tions resurser för moder organisa tionens 
forskare och studenter. Forsk nings 
biblio teken hanterar digitala medier men 
har även omfattande fysis ka samlingar, 
inte minst på special biblio teken. På 
nationell nivå sak nas emeller tid en hel
hets syn över forskar nas behov av dessa 
samlingar. Om forsk nings  biblio teken 
endast utgår från sina egna behov finns 
det risk för gall ring av vissa utländska 
veten skapliga publikationer. En nationell 
plan för lång siktig till gång till fysiska 
sam lingar behöver utarbetas.

När det gäller licensierade digitala 
resurser är forskarnas åtkomst ojämn. 
Till gången till tidskrifter och böcker i 
digital form varierar kraftigt beroende 
på vilket läro säte eller forsk nings insti
tut an vän daren är knuten till. Det kan 
vara ett par tusen publikationer vid små 
specialiserade hög skolor och upp till flera 
hundra tusen vid de stora uni versi teten. 
Den forskare eller ut redare som inte är 
knuten till något läro  säte har ofta svårt 
att få till gång till aktuella forsk nings
publika tioner. Detta beror på in låsnings
effek ter och höga licens kostnader. 
Den veten skapliga publiceringen kan 
be skrivas som ett oligo pol där de stora 

kommersiella veten skap liga förlagen har 
en helt domi nerande roll. Veten skaps
sam fundet måste få kontroll över publi
ceringen av sina egna forsk nings resul tat 
och sam tidigt möj lig het att be gränsa 
de totala kostnaderna för veten skaplig 
publi cering. Biblio teks väsendet måste 
med verka till att bryta den ut veck
ling som i dag innebär att för lagen kan 
ta betalt mång faldigt för sina tjänster. 
Forsk nings  biblio tekens arbete med och 
strävan mot öppen till gång är en av
görande fram tidsfråga för veten skapen.

Via digi tali seringen genomgår den 
veten skapliga kommunikationen stora 
förändringar. Kanalerna för att sprida 
forsk nings resultat har mångfaldigats. 
Nya möj lig heter att såväl producera 
som att söka och ordna veten skaplig 
in forma tion har uppkommit. Biblio
teken kan skapa egna former för öppen 
publi cering, med egen förlagsverk
samhet och redaktionskommittéer som 
bidrar till kvalitetssäkring. Veten skaplig 
publicering är en av forsk nings  bibliote
kens huvud upp gifter och upp draget 
måste ges ett ännu större utrymme.

Universitets- och  
hög skole biblio teken

Ökningen av digitala medier och ut
veck lingen mot öppen veten skap har 
gett hög skole biblio teken nya upp gifter 
som rör forsk nings in forma tion och stöd 
till läro sätenas strategiska ut veck ling. 

Sidan 19 
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Biblio tekens drivkraft att till handa
hålla de tjänster som efterfrågas av 
veten skaps sam hället är stark. Exempel 
på detta är ansvar för läro sätets pub
likations data baser, att registrera och 
kvalitets säkra upp gifter om de publika
tioner som produceras och att utifrån 
dessa metadata analysera den samlade 
publiceringen inom organisa tionen. 

Det krävs specifik kom pe tens för 
biblio tekarier som verkar inom läro
sätenas forskarmiljö för att hög skole
biblio teken ska kunna uppfylla sin roll. 
Hög skole biblio teks verk sam hetens verk
samhet bör fortsätta att integreras i läro
sätenas forsk ning, i den riktning som har 
påbörjats. Biblio tekens för ut sätt ningar 
att stödja forskarna måste stärkas. 

Spe cial biblio tekens stöd  
till forsk ning

Avancerad forsk ning bedrivs inte enbart 
vid universitet och hög skolor, utan också 
vid myndigheter och på företag. Spe cial  
biblio teken och de samlade in forma tions 
resurserna vid dessa institutioner måste 
ses som en del av den samlade forsk nings 
 miljön. Även sjuk hus biblio tek, myndig
hets biblio tek, musei biblio tek och andra 
spe cial biblio tek arbetar för att till handa
hålla in forma tions resurser och på andra 
sätt stödja forskare och profession. 

När tryckt material digitaliseras och 
licens baserat material omvandlas till 
öppet till gäng ligt sker en viktig föränd
ring. Då är användarna inte längre 
be gränsade till att ta del av in forma tion 
och kun skap via de fysiska läro sätenas 
data baser. Spe cial biblio tekens bidrag 
har stor betydelse för hög kvalitativ 
forsk ning, kun skapsspridning och den 
högre utbildningen. Spe cial biblio teken 
kan växa som resurs och kanal för 
öppen veten skap och bör sam verka med 
hög skole biblio teken enligt intentionen 
i biblio teks lagen. De offent ligt 

finansierade spe cial biblio tekens kom pe-
tenser och samlingar ska vara till gäng
liga för alla.

Öppen veten skap 

Alla hinder för öppen till gång till den 
offentligt finansierade forsk ningen måste 
undanröjas. Detta är en global rörelse. 
Unesco betonar att öppen till gång till 
veten skapliga publikationer är av grund
läggande betydelse för att uppnå FN:s 
hållbarhetsmål. Den svenska regeringens 
uttalade mål är att alla veten skapliga 
publikationer och forsk nings data som är 
resultat av offent ligt finansierad forsk-
ning så snart som möjligt, men senast 
år 2026, ska vara omedelbart öppet till-
gäng liga. Målet inne bär att alla dagens 
veten skapliga tidskrifter omvandlas från 
låsta prenumerations baserade till öppet 
till gäng liga utifrån från de veten skap liga 
disci plinernas olika villkor. Detta ska 
ske genom att redan använda resur ser 
för tidskriftsprenumerationer ställs om 
till att stödja hållbara affärs modeller 
för öppet till gäng lig publi cering. Alla 
intressenter inom veten skaplig publi
cering bör sam arbeta – särskilt läro
säten, forsk nings institut, finansiärer, 
biblio tek och förlag – för en snabb och 
effek tiv över gång.

Det finns en stor potential i all inlåst 
data som forskare producerar. Frågan om 
fria forsk nings data kan dock vara både 
etiskt och tekniskt problematisk och ut
veck lingsarbetet kräver stora resurser. 
En viktig men synnerligen svår upp gift är 
att samla och ordna forsk nings  data så att 
de kan återanvändas av andra forskare. 
Biblio tekarierna vid forsk nings  biblio
teken har kom pe tens att utföra denna 
upp gift, men måste få resurser och 
möj lig heter att organisera och hantera 
verk samheterna med öppna forsk nings
data. Utöver detta krävs att biblio teken 
arbetar nära till sam mans med andra 

delar av läro sätet, exempel vis jurister, 
itspecialister och arkivarier. 

När forsk nings resultat är öppet till
gäng liga och inte längre inlåsta bakom 
betal väggar ökar möj lig heterna för 
alla grupper i sam hället att ta del av 
och använda forsk ningen i sin kom pe
tens ut veck ling och dagliga verk sam
het. På så sätt går det att fatta beslut på 
veten skaplig grund, till exempel inom 
hälso och sjukvård, industri, närings liv 
och skola. Genom ett öppet veten skaps
system, i kombination med veten skaplig 
kunnig het, kan det skapas red skap att 
möta kun skapsresistens och filter-
bubblor. u

Några slutsatser

Forskningsbibliotekens arbete med 
och strävan mot öppen tillgång är 
en avgörande framtidsfråga för 
vetenskapen.

Alla hinder för öppen tillgång till den 
offentligt finansierade forskningen 
måste undanröjas.

Biblioteksväsendet måste medverka 
till att bryta den utveckling som i 
dag innebär att förlagen kan ta betalt 
mångfaldigt för sina tjänster.

Vetenskaplig publicering är en av 
forskningsbibliotekens huvuduppgifter 
och uppdraget måste ges ett större 
utrymme.

De offentligt finansierade 
specialbibliotekens kompetenser och 
samlingar ska vara tillgängliga för alla.

Genom ett öppet vetenskapssystem 
skapas redskap att möta 
kunskapsresistens och filterbubblor.



Nationella digitala 
biblio teks tjänster
MEDEL Till gäng liggör så mycket information och 
litteratur som möjligt fritt och digitalt för alla

Inledning

Digi tali seringen av biblio teks verk sam  
heten är en del av hela sam hällets digi
tali sering, där Sverige strävar efter att 
vara världsledande. Inte bara kultur
arvet, utan nationens hela kunskapsarv, 
ska så lätt och fritt som möjligt vara 
digitalt till gäng ligt för hela be folk ningen. 
Därmed upp kom mer nya be arbetnings
möj lig heter och an vänd nings områden 
för den samlade kun skapen. Utöver 
kultur arvet i lit tera tur en krävs till gång 
också till kun skapen i digi tali serade 
dags tidningar, tid skrifter, audio visuellt 
material, utredningar och riks dags tryck.

Det finns ingen anledning för Sverige 
att ligga efter andra länder vad gäller 
digitala biblio teks tjänster. Här krävs 
stora insatser och en tydlig plan för att 
Sverige ska kunna återta en posi tion i 
nivå med landets ambitioner och ut talade 
mål. I Norge är så gott som alla böcker 
och tidningar på norska digi talt till gäng
liga genom den natio nella digitala biblio
teks tjänsten. En lik nande ut veck ling 
pågår i många andra euro peiska länder.

Sverige bör under en tioårsperiod 
digi talisera det mesta som har getts ut  
i landet. Detta kräver en nationell plan 
som bygger på tre spår: system för 
efter frågestyrd digi tali sering, vad som 
behöver bevaras, och vilka samlingar 
som bör digitaliseras mer planmässigt 

(exempelvis dagstidningar). En kraft-
samling kring biblio tekens digi tali
sering måste ske omgående. Det kom
mer att krävas in ledande åtgärder av 
engångskaraktär för att digitalisera 
inne håll. Därefter behövs en kon tinuer
lig organisation och finansiering för 
för valtning av tekniska plattformar och 
rättighetsklarering.

För det demo kratiska sam hället, in  
vånarnas bild ning och forsk ningen be
höver mänsklig hetens samlade vetande 
vara till gäng ligt, öppet och be arbet nings
bart via gemen samma digi tala tjänster. 
Den som vill ta reda på något i dag 
använder någon av nätets kommersiella 
sök motorer men behöver också nå biblio  
tekens inne håll. Användar nas upp level
ser av biblio teks tjän sterna ska minst 
kunna möta medie marknadens utbud.

Gemen samma tjänster

Sverige bör liksom våra nordiska gran
nar och andra länder bygga gemen
sam ma nationella digitala biblio teks
tjänster anpassade för olika mål grupper, 
exempel vis för barn eller nationella 
mino ri teter. Digi tali sering är grunden 
för användarnas utvecklade till gång 
till kultur och kun skaps arv. I digi
tali seringen ligger också nyckeln till 
förändring och ut veck ling av biblio
tekens upp gift och roll i sam hället.  

Om biblio teken ska behålla och öka 
sin relevans hos användarna är digital 
till gäng lighet den mest centrala frågan. 
Biblio tekens resurser måste göras till
gäng liga för användarna utifrån det sätt 
de söker kun skap i dag. 

Biblio teken ska fortsätta att utveckla 
söktjänster och metadata för att till gäng
lig göra sina samlingar. De som i dag söker 
med hjälp av biblio teken är hänvisade till 
att använda sig av många olika, icke kom
patibla data baser. Biblio teks utveck lingen 
måste bygga på vad som redan finns och 
hur användarna redan gör. An vändar
perspektivet måste ges före träde genom 
ett nationellt biblio teks kort som gäller 
vid landets samtliga biblio tek, sök ords
optimering, länkade data, användning av 
och anknytning till existerande sök-
tjänster och kolla borativa lösningar som 
till exempel Wiki media.

Ambitionen ska vara att an vän daren 
lätt kan komma till biblio tekens resurser 
genom en övergripande sök funktion. 
Det digitala biblio teket finns i skyn, 
men an vän daren har också till gång till 
det fysiska biblio teket med sina sam
lingar och aktiviteter. Digital guid ning 
som Fråga biblio teket eller Chatta med 
en biblio tekarie leder till både digitala 
och analoga medier. Bibliote karier i det 
fysiska lokala biblio teket visar också 
in i gemen samma digitala samlingar. 
Dessa kan erbjuda läs ning digi talt eller 
på papper för barn och unga, eböcker 
och ljud böcker för vuxna samt ett 
digitaliserat litterärt kultur och kun
skaps arv. Detta inkluderar böcker, 
tidningar och tidskrifter på de nationella 
mino ri tets språken, ett kraf tigt breddat 
utbud av medier på de stora in vandrar
språken och ett digitaliserat kulturarv 
i sam verkan med andra ABMmyndig
heter (arkiv, biblio tek, museer). Hit hör 
även historiska radio och tvprogram, 
till gång till forsk nings publikationer och 
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en koppling till medier i världen utanför 
Sverige.

Dessa ambitioner ställer krav på ett 
antal åtgärder som preciseras ytter
ligare i avsnittet om nationalbiblio tekets 
upp gifter. Den nationella biblio teks
myndigheten kan till sam mans med MTM 
(vad gäller till gäng lighet) ha ett sam lat 
ansvar utan att vara ensamma genom
förare och utvecklare. Del aktig het och 
ett brett sam arbete är att föredra.

Biblio teken ska vara en del av hela 
sam hällets digi tali serings strategi och 
ingå i de centrala sam hälls instanser som 
leder denna del av förflyttningen till ett 
nytt in forma tions  och kun skapssam
hälle. Därmed bidrar biblio teken också 
till att motverka ett digitalt utanförskap. 
Biblio teken ska vara en av de främsta 
instanser som medverkar till att män
sklig hetens samlade kun skaps och 
kulturarv digitaliseras, till gäng liggörs 
och bevaras. 

När samlingarna väl har digi tali
serats uppkommer helt nya möj lig heter 
till sökning, användning och bearbet
ning av nationens samlade kun skaper. 
Användarna ska kunna leta efter in
forma tion i en samling genom att utan 
dröjs mål specificera sina in forma tions-
behov i en språkdräkt som passar dem. 
De ska utan mellanhänder eller kata log
upp gifter kunna komma i direkt kontakt 
med in forma tions källorna och få ett 
resultat med en gång. Detta gör biblio
tekens kun skapsmodeller poten tiellt 
mer användbara än någonsin. När vårt 
samlade kultur och kun skaps arv gjorts 
digitalt till gäng ligt också som ostruk
turerade data från många källor uppstår 
helt nya möj lig heter att med hjälp av 
själv lärande söksystem och artificiell 
intelligens se mönster och foga samman 
ny kun skap.

I en nära fram tid är det rimligt att en  
sökning på internet leder till kun skap 

som antingen direkt kommer från biblio
tekens samlingar, eller som är paketerad 
genom tredje part men som refererar till 
biblio tekens tjänster i syfte att bidra till 
trovärdighet. Detta innebär att biblio
teks väsendet följer användarna och 
ser till att finnas till hands där de finns 
snarare än att vänta på att användarna 
ska komma till biblio teket. Den nationella 
biblio teks myndigheten bör vara en sam
lande källa för etablerad och vederhäftig 
kun skap.

Historiska samlingar

Lit tera tur banken har i sam verkan med 
andra aktörer låtit digitalisera en del av 
den svenska lit tera tur en från tiden kring 
förra sekelskiftet och arbetar för fri till
gäng lighet till det litterära kulturarvet. 
Lit tera tur bankens uppbyggnadsfas är 
avslutad, vilket innebär att arbetet med 
digi tali sering skulle kunna ökas. Det 
krävs en permanent statlig finansiering 
för att säkra verk samheten.

De radio och tvsändningar som 
har bevarats sedan slutet av 1970-talet 
behöver bli till gäng liga inom hela biblio 
 teks väsendet. Viktiga delar av 1900-talets 
audio visuella kulturarv, utöver det som 
har sänts i radio och tv, behöver också 
digitaliseras och till gäng liggöras. De ana  
loga audio visuella samlingarna ligger 
i dag spridda hos olika arkiv, museer 
och biblio tek. Ur ett demo kratiskt och 
käll kritiskt per spektiv är stora delar 
av dessa sam lingar särskilt värdefulla, 
efter som de speglar vad som faktiskt har 
hänt och vad som verkligen sagts. När 
tekniken gör det möjligt att manipulera 
ljud och bild blir det ovärderligt att icke 
mani pulerbart källmaterial bevaras 
och skyddas. För att rädda 1900-talets 
audio visuella kulturarv krävs att kultur
arvsinstitutionernas bevarandeupp drag 
sam ordnas och den nationella biblio teks
myndighetens roll tydliggörs och stärks.

Många inspelningar går snart för
lorade om inget görs. För en del in for
ma tions bärare, till exempel magnet-
band, finns ett begränsat tids spann för 
överföring av in forma tions inne hållet 
eftersom bärare och upp spelnings
utrustning har en begränsad livslängd. 
Det enda kända sättet att långsiktigt 
bevara och till gäng liggöra samlingar som 
hotas av nedbrytning är digitalisering. 
Det krävs därför ett uttalat över gripande 
och sam ordnande ansvar för digi tali
sering av audio visuellt material. 

E-böcker

Skillnaderna mellan biblio teks typernas 
för ut sätt ningar inom det digitala medie  
området bör överbryggas. Folk biblio
teken behöver komma ikapp hög skole  
biblio teken beträffande till gäng lig
görande av digitala medier. Folk biblio
teken behöver också kunna beräkna 
kostnaderna för sin eboks utlåning och 
bryta beroendet av en enda leverantör 
som till handa håller eböcker, inne håll, 
marknadsplats och in fra struk tur.

Biblio teken bör ges möj lig het att 
kon kurrensutsätta upphandlingen av 
ebokstjänster och bredda utbudet. Det 
behövs en nationell samordning och 
finansiering av e-boksupphandling för 
folk biblio teken och skol biblio teken. 
Systemen hänger samman och kräver ett 
gemen samt ägarskap och en sam ordnad 
förvaltning.

An vän darens integritet måste  
skyd das vid förmedlingar av eböcker. 
Biblio teken måste ha kontroll över de  
an vändar data som leverantörer av 
tjänster har till gång till och som kan 
an vändas för riktad marknadsföring. 
Den sekretess som gäller för biblio teken 
beträf fande vilken lit tera tur  som lånas 
av en skilda per soner måste bi behållas 
och för svaras.
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Digital inlåsning

Digi tali serade samlingar bör i största 
möjliga utsträckning vara fritt till gäng
liga för användarna genom biblio teken. 
Biblio tekens resurser och arkiv måste 
kunna komma till användning. Nästan all 
in forma tion som skapas i dag är digitalt 
född, såväl böcker som tid skrif ter, 
tidningar och vardagstryck, liksom ljud 
och bild. Tidigare fanns en lagstiftning 
och en etablerad praxis som möjliggjorde 
spridning i form av till exempel fjärrlån 
och reproduktion i form av mikrofilm. Nu 
har digi tali seringen medfört en inlåsning 
som måste brytas.

Utökade avtal bör göra det möjligt 
att till gäng liggöra digi tali serade dags
tidningar och tidskrifter också på 
folk biblio teken. För att detta ska bli 
verklighet krävs gemen sam för hand
lings styrka och organisation på biblio
teks sidan, liksom ny nationell finansie-
ring. Den huvud sakliga vägen att öppna 
till gången till tidigare inlåsta medier bör 
vara för hand lingar, avtal och ersättning 
till upphovsmännen. Den digitala 
inlåsning som finns i dag, inte bara av 
tidningar och tidskrifter, utan också av 
radio och tvprogram behöver bytas till 
sin motsats.

Avtalslicenser

Biblio teken ska betala upp hovs rätts
innehavarna för användning, med 
res pekt för en fungerande marknad. 
Biblio teken bör ha en egen, samlad 
för hand lings organisation och pris
modell för eböcker, ljud böcker, 
AVmedier och nät baserade medie
tjänster. Pris modellen kan inne bära en 
differentiering mellan äldre och nyare 
material och biblio teks användarna kan 
behöva acceptera en tröghet i utlåningen 
av de allra nyaste eböckerna och ljud
böckerna. De nya böcker som fått kultur 
eller distribu tions stöd bör distribueras 

och till gäng liggöras digitalt redan vid 
utgivning.

Uppbyggnad av nationella digitala 
biblio teks tjänster

Uppbyggnaden av nya tjänster bör ske 
systematiskt och i etapper. Det krävs 
en verk samhet för konvertering av in
forma tion från analog till digital form 
av böcker, tidningar och tidskrifter. 
Detta material, med bidrag från hela 
biblio teks väsendet och AMBsektorn, 
måste göras sökbart och användbart 
på gemen samma plattformar för 
olika målgrupper. Rättigheterna till 
materialet måste klareras. I en första 
om gång kan tjänster göras till gäng liga 
för läs ning som eböcker eller ljud
böcker för all mänheten. En målgrupp 
som först skulle kunna få till gång till 
digi tali serade medier på sina egna 
språk är de nationella mino ri teterna och 
urfolket samerna. I nästa fas öppnas det 
digitala kun skaps arvet successivt upp 
för helt nya använd nings områden och 
bearbetnings möj lig heter med AI och 
annan teknik.

För att uppnå högre kvalitet, inno
vation och effektivitet krävs ökad grad 
av gemen sam drift och standardisering. 
Verk samheter på lokal nivå ska inte 
dubb lera arbetet när gemen samma 
lös ningar är bättre och mer kostnads
effek tiva. Det finns ett antal tänkbara 
kom ponenter inom biblio tekens digitala 
in fra struk tur som skulle kunna ingå i det 
som till handa hålls av en nationell biblio
teks myndighet. Det gäller en nationell 
katalog, ett nationellt biblio teks kort, 
platt form för webbplatser, central data
lagring och ramavtal för licensierat 
inne håll. 

Sammanfattningsvis betyder detta 
att den nationella biblio teks myndig
heten bör få i upp drag att ta fram en ny 
digital biblio teks plattform för läs ning 

till olika målgrupper, sköta driften och 
försörja tjänsten med inne håll genom 
upphandling och avtalslicenser. Tjänsten 
ska kunna integreras i de publika biblio
tekens verk samhet och utvecklas och 
kureras i sam verkan. Den nationella 
biblio teks myndigheten bör även utveckla 
digitala kun skaps arvstjänster, sök
funktioner samt samla och till gäng lig
göra data för forsk ning och all mänhet. 
Behov och organisation utvecklas 
närmare i utredningens rapport Biblio
teket i skyn. u

Några slutsatser

Sverige bör liksom våra nordiska 
grannar bygga gemensamma nationella 
digitala bibliotekstjänster anpassade 
för olika målgrupper.

Sverige bör under en tioårsperiod 
digitalisera det mesta som har getts ut 
i Sverige.

Inte bara kulturarvet, utan nationens 
hela kunskapsarv i böcker, tidningar 
och offentligt tryck ska vara digitalt 
tillgängligt för hela befolkningen.

Biblioteken ska vara en del av hela 
samhällets digitaliseringsstrategi och 
en av de centrala samhällsinstanser 
som leder förflyttningen till ett nytt 
informations och kunskapssamhälle.

Den stränga sekretess som gäller för 
biblioteken beträffande vilken litteratur 
som lånas av enskilda personer måste 
försvaras.

Utveckla digitala kunskapsarvs 
tjänster och sökfunktioner för att 
tillgänglig göra data för forskning och 
allmänhet.
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Gemen sam  
in fra struk tur
MEDEL Stöd och stimulera de publika biblio teken med 
effektiva och sam verkande nationella och regionala 
biblio teks funktioner och välutbildade biblio tekarier

Inledning

En fungerande, grundläggande in fra
struk tur för det svenska biblio teks
väsendet är garanten för allas lika 
till gång till medier, oavsett vem man 
är eller var man bor. De nationella och 
regionala nivåerna ska verka stödjande, 
inte styrande, för de användarnära pub
lika biblio teken. Sam verkan mellan alla 
biblio teks typer och nivåer är nöd vän digt 
för att användarna ska få till gång till de 
medier och tjänster som de har behov 
av. Alla biblio teks  medie bestånd ställs 
till användarnas för fogande via digitala 
tjänster och fjärr lån, vilket också ställer 
krav på ett gemen samt ägande och en 
sam ordnad för valtning.

Tillsätt skyndsamt en 
utredning för att reformera 
och modernisera den 
nuvarande  
plikt lagstiftningen.

Sam verkan inom och mellan de olika 
nivåerna i biblio teks väsendet behöver 
utvecklas. Myndigheterna inom hela 
ABMområdet bör stärka sitt sam arbete 
för att lösa gemen samma upp gifter, till 
exempel inom Digisam-sam arbetet. 

Den regionala biblio teks verk samheten 
behöver ha en stark ställning inom 
kultur sam verkansmodellen för att kunna 
ge det stöd åt folk biblio teken som de kan 
förvänta sig och behöver. Det är viktigt 
att här utgå från både de kulturpolitiska 
målen och biblio teks lagen.

Utöver medie för sörj ningen kan en god 
nationell biblio teks in fra struk tur ägnas 
åt det som är gemen samt för biblio teken 
och som är ineffektivt att ut veckla lokalt, 
exempelvis fortbildning och tekniska 
system. Gemen samma digitala lösningar 
kan användas av många biblio tek. An vän
darna förväntar sig att biblio tek kom
muni cerar med varan dra och er bjuder 
likartade tjänster. Den tekniska in fra
struk turen inom biblio teks sektorn är i 
dag splittrad och resurs krävande. Det 
behövs mer sam ordnade lösningar. 

Sam verkan ska leda till ökad effek tivi
tet och jäm likhet, men inte frånta huvud
mannen ansvar eller besluts mandat. Den 
svenska biblio teks struk turen följer av 
biblio teks lagen och för valt nings indel
ningen. De olika biblio tekens huvud män 
ansvarar för att lagarna efter följs. De kan 
tilldela sina biblio tek egna upp drag.

Skol biblio tek och hög skole biblio tek 
ingår i respektive huvudmans in fra
struk tur, men är också en del av ett sam 
 lat biblio teks väsen. De är delar av en 

kedja ut bild nings biblio tek i det livs långa 
lärandet och spelar stor roll för den peda
gogiska verk sam heten och ut veck lingen. 
Hög skole biblio teken får en växande upp-
gift i att stödja forsk ning, publi cering och 
spridning av forsk nings resultat.

Den nationella biblio teks-
myndigheten

Den myndighet som regeringen  
bestäm mer ska ha en nationell överblick 
över och främja sam verkan inom det  
all männa biblio teks väsendet.
(18	§	i	Biblio	teks	lagen)

Kung liga biblio teket nämns inte speci fikt 
i biblio teks lagen. Det är regeringen som 
beslutar vilken myndighet som ska ha 
det upp drag som lagen nämner, vilken i 
dag alltså är KB. Upp giften att stödja hela 
det all männa biblio teks väsendet i rollen 
som nationalbiblio tek behöver utökas 
och förtydligas. Detta utvidgade upp drag 
utförs med effektivitet och kontinuitet 
bäst av den existerande myndigheten. 

Det behövs ett nära och förtroende
fullt sam arbete mellan de nationella 
myndigheter som hanterar arkiv och 
biblio teks frågor. Avgörande för fram gång 
är också att de olika departement som 
hanterar biblio teks frågor sam verkar. 
Möj lig heten att omvandla Kung liga 
biblio teket från en enrådsmyndighet med 
insyns råd till en styrelsemyndighet bör 
prövas. En bred representation ur det 
svenska sam hället, kultur och biblio
teks sfären skulle kunna bidra till ökad 
insyn och ändamålsenlig styrning. Även 
om regeringen pekar ut en sär skild 
myndighet som den nationella biblio teks
myndigheten behöver inte alla tjänster 
utföras inom denna myndig het. Upp gifter 
kan upphandlas på marknaden eller 
delegeras till olika sam verkande grupper 
av biblio tek eller noder för särskilda 
upp gifter. 
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Möjliga upp gifter för den nationella 
biblio teks myndigheten

Ut veck ling av metadataanvändning  
och Libris

Metadata utgör viktiga beståndsdelar i 
biblio tekens in fra struk tur. Till gång till 
bra metadata är nödvändigt för samlings
byggande, eftersökning, bevarande 
och in forma tions förmedling. Meta data 
spelar också en central roll i sam arbets
strävanden mellan kultur institutioner 
och i kontakter med ex terna aktörer som 
förlag och Wiki media.

Skapa en hållbar  
och samlad struktur för 
biblio tekarie professionens 
kon tinuer liga kom pe tens - 
ut veck ling genom 
inrättandet av  
ett oberoende 
fortbildnings institut  
för biblio tekarier.

KB ansvarar för den nationella data basen 
Libris. Alla biblio tek ska kunna delta i 
sam arbetet. Genom Libris syn lig görs 
biblio tekens medieinne håll via meta
data som är fria och delbara. Sam arbetet 
i Libris ska drivas och sam ordnas på 
ett för alla parter effektivt sätt. Meta
data området utvecklas nu starkt som 
en natur lig följd av sam hällets och 
mediernas digi tali sering. Det manuella 
beskriv nings arbetet behöver minska till 
förmån för åter använd ning av meta data 
som redan finns hos pro du centerna. 
Med hjälp av nyare teknik, till exempel 
arti ficiell intelligens (AI), och fler auto-
matiserade processer kan skapandet och 
hanteringen av metadata bli betydligt 

mer effektivt än i dag. Den nationella 
biblio teks myndigheten ska sam ordna 
och driva detta ut veck lings arbete, i egen 
regi eller genom upp handling. Arbetet 
kommer att kräva utbildnings insatser 
och stöd för avtal och licensiering. 

Förmedling av bidrag

Bidrag för drift och ut veck ling av gemen
sam ma biblio teks tjänster bör fördelas av 
den nationella biblioteks myndig heten. 
Den ska kunna ge regionala biblio teks
verk samheter och kom munala biblio tek 
ansvar och resur ser för ut veck ling av 
natio nella lösningar som kan komma alla 
till del. Lokalt utvecklade och fram gångs
rika tjänster bör kunna bli nationellt 
till gäng liga genom starka lokala noder, 
statlig finansiering eller konsortie bild
ningar. Biblio teks myndigheten kan till 
exempel förmedla upp drag och resurser 
till ett eller flera kommunala biblio tek 
om en nationell digital tjänst för barn.

Den nationella biblio teks myndig
heten ska kunna fördela och följa upp 
bidragsmedel för långsiktig och stra te
gisk biblio teks ut veck ling. I de nordiska 
länderna ligger liknande ut veck lings
medel på en betydligt högre nivå än i 
Sverige, som bör anpassa sig till den 
nor diska nivån. Myndigheten bör ha 
särskilda anslag att förmedla till profes
sions nära forsk ning och ut veck ling.

Gemen samma digitala biblio teks tjänster

Webplattform, teknisk ut veck ling,  
för handling och licensieringar ska vara 
den nationella biblio teks myndighetens 
ansvar. Myndigheten bör:

• ansvara för att utveckla eller till  
 gäng liggöra en universell sökfunktion 
för att nå biblio tekens resurser

• till sam mans med andra ABMmyndig
heter prioritera och upp rätta en plan 
och ansvara för den stor skaliga digi

tali seringsverk samhet som krävs för 
att digitalisera det svenska kun skaps 
och kulturarvet

• ansvara för att utveckla, finansiera 
och sköta driften av de olika tekniska 
plattformar som krävsförskilda 
användargrupper

• ansvara för förhandlingar med  
upp hovsmannaorganisationer för att 
kunna till gäng liggöra de egna digi tala 
samlingarna för biblio tekens an
vän dare, samt förhandla rättigheter 
till data baser, eböcker, AV och 
streamingtjänster för hela det  
all männa biblio teks väsendet

• förhandla avtalslicenser för till gäng
lig görande av national bibliotekets 
digitaliserade samlingar av medier 
med ny statlig finansiering

Biblio teks juridik

Det behövs biblio teks juridisk väg led
ning och stöd till hela biblio teks väsen
det. Detta bör ske genom den nationella 
biblio teks myndigheten, utan att res
pek tive huvud mans formella ansvar 
från tas. Det finns i dag ingen samlad 
biblio teks speci fik juri disk kom pe tens 
som ett stöd i yttrandefrihets och upp
hovs rätts frågor och andra juridiska 
frågor som rör biblio teks om rådet. Detta 
leder till att biblio tek som inhämtar råd 
från olika juridiska instanser agerar 
olika, även om fråge ställningen är lika. 
Följden blir otrygg het, olika behandling 
och försvårade möj lig heter till kollektivt 
lärande. 

Nationella resurs biblio tek  
och låne cen traler

Enligt biblio teks lagen ska det finnas en 
eller flera låne cen traler. Dessa utgör 
stöd resurser för samtliga publika biblio
tek. KB ansvarar för låne cen tralerna som 
i dagsläget är två: Sveriges depåbiblio-
tek och låne cen tral och den nationella 
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mång språkiga låne cen tralen. Det här 
är en verk samhet som bör ut vecklas 
och stärkas, inte minst i kon sulta tiv 
inriktning. 

De nationella mino ri teterna och 
urfolket samernas biblio tek bör få 
särskilda upp drag som resurs biblio tek 
inom sina respektive språk om råden, för 
att kunna ge stöd i medie för sörj ning, 
rådgivning och kom pe tens. Depåer och 
låne cen traler bör i samråd koordineras 
med de nationella mino ri teternas och 
urfolket samernas resurs biblio tek.

Fortbildning och kom pe tensut veck ling

Den nationella biblio teks myndigheten 
ska sam verka med de regionala biblio
teks verk samheterna samt universitet 
och hög skolor med utbildning och forsk
ning i biblio teks  och in forma tions veten
skap. Syftet är att optimera ut budet, inom 
ramen för en stärkt nationell struktur för 
fortbildning och kom pe tensut veck ling.

Utvärdering och upp följ ning

KB är ansvarigt för Sveriges officiella 
biblio teks tatistik över de offentligt 
finansierade biblio teken och följer 
sär skilt de grupper som prioriteras 
enligt biblio teks lagen. Enligt Läs dele
gationen är det lämpligt att det i fram
tiden finns en tydlig mottagare på 
nationell nivå som kan agera utifrån att 
statistiken till exempel visar att barn 
och unga sak nar likvärdig till gång till 
biblio teks verk samhet. Den nationella 
biblioteks myndigheten, de regionala 
biblio teks verk samheterna och kom
munerna i sam verkan följer även hur de 
lagstadgade biblio teks planerna utformas 
och hur de används enligt 18 § biblio-
teks lagen. Antalet utlån från biblio teken 
säger endast en liten del om människors 
faktiska biblio teks an vändning och 
nationalbiblio teket bör initiera forsk
ning om läs ningens effek ter. Den natio

nella biblio teks myndig heten bör ha 
ansvar för en kon tinuer lig översiktlig 
omvärldsanalys som beskriver ut veck
lingen nationellt och inter natio nellt i hela 
biblio teks väsendet. Denna analys bör 
också innefatta en regel bundet åter
kom  mande upp följ ning av den nationella 
biblio teks  strategin, med mätbara mål 
samt förslag på åt gärder och eventuella 
reformer. 

Regional biblio teks verk samhet

En stark och kraftsamlande regional 
biblio teks verk samhet kan ha en av
görande roll och betydelse för ut veck ling 
och stöd till folk biblio tek och annan 
biblio teks verk samhet. Dagens regionala 
biblio teks verk samheter uppvisar skill   
nader i resurser och arbetssätt som kan  
vara en följd av att regionerna skil jer sig  
åt be folk ningsmässigt och geo  grafiskt. 
Det innebär att arbetet behöver läggas  
upp på olika sätt samt att kom munerna  
kan ha olika behov av stöd. Men skill
naderna kan också bero på olika priori
teringar. Ur ett nationellt per spektiv är 
det avgörande att det regionala stödet till 
biblio teken är lik värdigt och utgår från 
folk biblio tekens behov.

Den regionala biblio teks verk sam
heten finns inom kultursam verkans-
modellen. En stark och likvärdig verk
samhet förutsätter att huvudmännen 
tar ansvar för fortsatt ut veck ling och 
tillräcklig resurs tilldelning. Region
biblio teks verk sam heten bör hänga 
samman med den regionala indel ningens 
eventuella fram tida förändring.

Den regionala biblio teks verk sam
hetens upp drag kan innefatta kom
pe tens och metodut veck ling, digital 
del aktig het, läs främjande, medie för sörj
ning, mång språksverk samhet, biblio
teks service och sam verkan. De regionala 
biblio teks verk samheterna bör ingå i en 
samlad struktur för fort bildning till

sam mans med national biblio teket och 
de hög skolor som be driver utbildning i 
biblio teks  och in forma tions kun skap. 

Kommuner och regioner har en 
själv klar och viktig roll i civilförsvar 
och totalförsvarsplanering. Den 
regionala och kommunala biblio teks
verk samhetens möj lig het att bidra till 
ett för svar för demo kratin är viktigt att 
beakta i den fortsatta planeringen av 
total försvaret. 

De publika biblio teken

Den nationella biblio teks myndigheten 
och den regionala biblio teks verk sam
heten har ett tydligt upp drag att verka 
stödjande för de publika biblio teken, 
alltså de som på olika sätt möter an
vändarna.

Den nationella biblio teks-
myndigheten behöver  
ett tydligare upp drag  
att stödja hela biblio teks-
väsendet med in fra  - 
struk tur, juridik,  
metadata, kom pe tens,  
ut veck ling, forsk nings stöd 
och förmedling av bidrag.

Folk biblio teket är den största, mest 
besökta och mest spridda kommunala 
kulturinstitutionen och bidrar därmed 
till ett levande och attraktivt sam
hälle. Många folk biblio tek har ställning 
som lokalt kulturhus. Kommunerna är 
huvud män och det ska finnas folk biblio-
tek i alla kommuner. Olikheterna får 
vara stora mellan olika folk biblio tek. 
Eftersom verk samheten ska präglas av 
lokal identitet och lokala behov är dessa 
olikheter positiva.
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Det kommunala självstyret är liksom 
finansieringsprincipen viktiga, men 
olikheterna får inte leda till en icke lik-
värdig biblio teks verk samhet. Mindre och 
små kommuner med sviktande skatte
underlag behöver stöd för att erbjuda en 
god biblio teks verk samhet. Små biblio
teks enheter blir allt mer beroende av 
sam verkan och en ökad digi tali sering för 
att kunna till handa hålla ett likvärdigt 
utbud av medier och tjänster.

Biblio teks lagen omfattar folk biblio
tek, skol biblio tek, de regionala biblio
teks verk samheterna, hög skole biblio
tek, låne cen traler och det som med en 
samlingsbeteckning i lagen benämns som 
övrig offentligt finansierad biblio teks-
verk samhet. Dessa övriga spe cial biblio tek 
är en viktig del av biblio teks väsendet.

Bland övrig offentligt finansierad 
biblio teks verk samhet finns biblio tek 
vid myndigheter. Det som kännetecknar 
flera av dessa biblio tek är att de oftast 
vänder sig både inåt myndigheten och 
utåt mot externa an vän dare. Huvud-
männen ska ha ett tydligt ansvar för 
samlingarnas existens så att spe cial-
biblio tekens verk samhet och samlingar 
inte riskerar att försvinna. Här finns ofta 
ett unikt källmaterial och spe cial biblio
tekens samlingar bör ingå i en nationell 
bevarandeplan. Spe cial biblio teken är 
en resurs i forsk ningen, i det livs långa 
lärandet och ingår som delar i ett samlat 
nationellt biblio teks sam man hang. Verk
samheten bör regleras i den berörda 
myndighetens instruktioner eller 
regleringsbrev. 

Det finns flera spe cial biblio tek 
inom musikområdet. Dessa kan vara 
institutions biblio tek inom en hög skola 
eller folk hög skola med musikinriktning. 
Det är inte effektivt eller meningsfullt 
för alla folk biblio tek att ha egna större 
samlingar av noter och musiktryck som 
kan möta det lokala musiklivets behov. 

Fjärrlånen av noter och musiktryck bör 
därför ske effektivt så att användarna 
kan få till gång till denna efterfrågade 
medieform. Det behövs till gång till biblio
tekariekom pe tens med inriktning mot 
musik i det all männa biblio teks väsendet. 

Fängelsebiblio tek är biblio tek inom 
kriminalvårdens anstalter. Interner 
på skilda fängelser behöver likvärdig 
till gång till biblio tek. Detta kräver en 
ut veck ling av verk samheten och av 
medie utbudet även inom mång språk och 
till gäng liga medier. Kriminalvårdens 
personal behöver till gång till in forma
tions försörjning och veten skapliga 
publika tioner inom sitt område.

Sjukhusbiblio teken har i många fall 
dubbla upp drag. Dels att förse hälso och 
sjukvårdpersonal med bästa till gäng
liga kun skap och aktuella veten skapliga 
publika tioner för att patien terna ska 
få en god, evidens baserad vård på lika 
villkor. Dels att förse patienter med all
mänlit tera tur  och med in forma tion om 
de egna diagnoserna. Lik värdigheten i 
till gång måste förstärkas. Kun skaps stöd 
till all hälso och sjukvårdspersonal bör 
ges genom gemen samma licenser och 
öppen veten skap. 

Behovet av likvärdig till gång till 
veten skapliga resultat är stort inom 
hälso och sjukvården. Gemen sam 
upp handling för landsting och regioner 
garan terar genom sitt bas utbud av 
eresurser åtkomst till etid skrifter, 
eböcker med mera till alla landstings an
ställda och privata ut förare som arbetar 
på upp drag av lands tingen. Den kom
munala hälso och sjuk vården saknar 
i praktiken oftast en mot svarande till
gång. Den likvärdiga till gången handlar 
i förlängningen om patient säkerhet och 
därför behöver sär skilda insatser göras 
skyndsamt utifrån förslagen i redan 
genomförda ut redningar.

Medie för sörj ning

Alla biblio teks an vän dare har rätt att få 
hjälp att få tag på de medier de behöver, 
för forsk ning, studier, informell bildning 
eller all män läs ning. Men alla böcker och 
medier kan inte finnas överallt, vilket 
gör att biblio teken behöver sam verka. 
Det krävs en säkrad jämlik till gång till 
såväl fysiska medier som förmedlade 
emedier inom hela biblio teks väsendet. 
Stora kostnader går i dag till förvärv av 
emedier, men de fysiska samlingarna är 
också mycket stora. Pliktbiblio teken har 
de största samlingarna medan spe cial
biblio teken äger unika samlingar. 

En säkrad jämlik till gång till in forma 
 tion och medier kan antingen ske genom 
ett gemen samt åtagande för hela bib lio 
 teks väsendet eller genom fjärr lån- 
 er sätt ning. För folk biblio teken sker stöd
insatserna i dag ofta i form av regionala 
sam arbeten kring katalog och trans port  
ordningar som med fört att man är mer 
själv försörjande inom den egna regionen. 
Det statliga stödet till främst folk biblio
teken sker i form av låne cen traler. För 
forsk nings  biblio teken lämnas stat ligt 
stöd i form av kom pensa tions medel. 

Fjärrlånen behöver bli mer användar
styrda och effektueras snabbare med 
möj lig heter till direkta hemleveranser. 
Det den moderna ehandeln klarar i dag 
borde biblio teks väsendet också kunna 
lösa. En logistiskt modern, effektiv och 
utvecklad depåverk samhet på nationell 
nivå behöver utredas och övervägas 
vidare av den nationella biblio teks
myndig heten. Pliktexemplar bör kunna 
levereras också till depån. En modern 
depå eller låne cen tral skulle kunna 
underlätta för fjärrlån, och vara en större 
resurs för ut bild nings biblio teken än 
i dag.

En in fra struk turell utmaning är 
att skapa ett tydligt nationellt ansvar 
för den gemen samma medie för sörj
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ningen. Främst forsk nings  och spe
cial biblio teken behöver ett sam arbete 
kring fysiska samlingar. Här krävs 
ett gemen samt ram verk för gallring, 
en kart läggning av specialsamlingar 
utifrån de fokusområden som forsk
nings  biblio teken har samt en lösning för 
för varing. Depåbiblio tekets roll kan då 
vara en del i detta ram verk. De digitala 
bevarandeformaten kräver åter kom
mande uppdatering. En nationell säker
hets plan behöver upprättas och om fatta 
både de digitala och fysiska samlingarna.

Reformerad pliktlagstiftning

Den nuvarande pliktlagstiftningen be
höver reformeras för att ge det stöd och 
de verktyg som behövs för att dokumen
tera samtiden för fram tiden. En ut red
ning bör tillsättas, i linje med det för slag 
som presenteras i KBrapporten Plikten 
under lupp! från 2018, med upp drag att 
ut arbeta och föreslå en revidering av 
plikt lag stift ningen, som tar höjd för 
dagens och fram tidens medie land skap. 
Utgångs punkt för en revidering måste 
vara att det som sam las in ska vara 
format och medie oberoende samt att 
till gäng ligheten till materia let för bättras. 

Nya avgränsningar och metoder för 
in samling av ematerial behöver formu
leras. Ut veck lingen inom pub licerings
området har medfört att viktiga delar 
av medielandskapet inte längre täcks av 
pliktlagstiftningen. Dagens pliktbiblio
teks system tar inte vara på den digitala 
ut veck lingens möj lig heter. Detta är 
otids enligt och resurs krävande. Det som 
före kommer på sociala medier behöver 
bevaras för att fånga hela samtids
debatten. 

Pliktleveranserna av tryckta exem-
plar till sju pliktmottagande biblio tek 
behöver revideras och den omfattande 
gallringen redan vid leverans måste 
minskas. Det finns stora ratio nali-

serings och besparingsvinster att göra 
med digitala leveranser. Dags tidnin
gar, tid skrifter och övrigt tryck bör 
plikt levereras också som elektro niska 
för lagor. Lagstiftaren bör upp datera och 
sam man föra dagens två plikt lagar. För
ordningen om be handling av personupp
gifter i KB:s digitala kulturarvsprojekt 
är också i behov av en översyn. För att 
öka effektiviteten och undvika dubbel
arbete bör även en översyn göras av 
Svenska Barnboksinstitutets och plikt
biblio tekens insamlingar av den svenska 
barnlit tera tur en.

Pliktinsamling och till gäng lig görande 
av audio visuella medier bör också ingå 
i över synen av lagstiftningen. Dagens 
lag stift ning omfattar endast fysiska 
före mål och inte data filer och måste 
därför moder niseras. En ny lag om 
pliktexemplar bör inne hålla bestäm-
melser om bästa möjliga tekniska 
kvalitet på leveran serna. Plikt leveranser 
av de under texter och meta data som 
redan finns kring program men kan 
drastiskt öka använd barheten av och 
till gäng ligheten till de sparade pro gram
men. När modern teknik gör det möjligt 
att manipulera ljud och rörlig bild är 
oförfalskade ljud och bild inspel ningar 
ovärderliga som käll material. Pliktlag
stiftningen bör även omfatta digitala spel 
och digitalt undervisnings material. 

Många inspelningar går snart för
lorade om inget görs. Eftersom bärare 
och uppspelningsutrustning av sådant 
material har en begränsad livslängd, 
finns också ett begränsat tidsspann 
för själva överföringen av in forma
tions inne hållet. Det krävs därför ett 
uttalat övergripande och sam ordnande 
ansvar för digi tali sering av audio visuellt 
material, där sam arbetet mellan arkiv, 
museer och biblio tek generellt måste 
för bättras för att undvika dubbelarbete. 
KB och Svenska filminstitutet redo visar i 

rapporten Digi tali sering av audio visuella 
samlingar förslag på hur KB i sam verkan 
med bland andra Riks arkivet bör få i upp
drag att konkretisera för ut sätt ningarna 
för att sam ordna en sådan digi tali sering 
inom ABMsektorn. Dessa förslag bör 
genomföras.

Biblio teks - och in forma tions - 
veten skap

Grunden för biblio tekarieyrkets kom
pe tens formuleras inom ramen för den 
akademiska disciplinen biblio teks  och 
in forma tions veten skap. Detta gäller 
också inter natio nellt. En strukturellt 
välutvecklad och inne hållsligt relevant 
utbildning i biblio teks  och in forma tions
veten skap är avgörande för bib lio tekarie
yrkets för ut sätt ningar att upp fylla 
biblio teks lagen.

Därför krävs också fortbildning så 
att biblio tekarier kan uppdatera sin 
ut bildning på ett systematiskt och pro
gressivt sätt. En tydlig kom pe tens trappa 
för yrkesverk samma biblio tekarier kan 
fylla på och synlig göra specia list kom pe
tens. En håll bar och samlad struktur för 
biblio tekarie professionens kon tinuer liga 
kom pe tensut veck ling behöver därför 
skapas. Detta kan ske genom inrättandet 
av ett oberoende fort bildnings institut för 
biblio tekarier (Bofi) enligt modell från 
andra yrkes grupper. Biblio tekarierna 
behöver också kun skaper från andra 
om råden som it, kommunikation och 
pedagogik. Det finns en potential på 
arbets marknaden för fler disputerade i 
biblio teks  och in forma tions veten skap.

De biblio teks  och in forma tions
veten skapliga utbildningarna bedrivs på 
kandidat och masternivå. Utbildning och 
forsk ning i ämnet sker för när varande 
vid fem läro säten för högre utbildning. En 
sjätte utbildning kommer inom kort att 
inrättas. Det råder brist på biblio tekarier. 
Kom pe tens försörjningen till biblio teken 
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är därför en kritisk och brådskande  
fråga som måste få sin lös ning. Det 
behövs en ökning av antalet studie platser 
på olika utbildningsnivåer. Möj lig heter 
för en ökad kulturell och språklig mång
fald i student grupperna måste bli bättre.

De statliga riktade 
anslagen bör för ändras 
i riktning från tillfälliga 
bidrag till mer generella 
och fasta anslag för 
biblioteksutveckling  
och forskning. 

Det krävs stärkt finansiering av forsk-
ning inom biblio teks  och in forma tions
veten skapen med ett tydligt fokus på 
biblio tekens verk samheter, biblio teka
riers kom pe tens och profes siona litet. 
Forskar utbildningen i biblio teks  och 
in forma tions veten skap är viktig för 
att ut veckla såväl ut bild ningarna som 
forsk ningen inom det professionella 
fäl tet. En nationell forskar skola för 
biblio teks forsk ning bör finansieras och 
eta bleras av sam verkande läro säten. Ett 
sam verkans råd för utbildnings, forsk
nings  och fort bildnings frågor i biblio
teks sektorn bör etableras för att stärka 
det ömse sidiga utbytet av erfaren heter 
mellan biblio tekarie utbild ningen och 
biblio tekarie profes sionen. Förslagen 
ut vecklas särskilt i rapporten Profession, 
Utbildning, Forsk ning. 

Forsk ning och ut veck ling

Kortsiktig projektfinansiering kan ini-
tialt fungera som ett kreativt stöd till 
förändring och ut veck ling. Men för att bli 
håll bart krävs nya former för finan sie-
ring, implementering och drift av lyckade 
insatser och initiativ.

De statliga riktade anslagen bör för
än dras i riktning från tillfälliga bi drag 
till mer generella och fasta anslag för 
biblio teks ut veck ling och forsk ning. Den 
nationella biblio teks myndigheten kan 
med sådana anslag initiera forsk nings  
och ut veck ling som långsiktigt kan per
manen tas. Ett forsk nings pro gram med 
fokus på biblio teks sektorn i förändring 
är angeläget. Syftet med bidragen ska 
vara en hållbar verk sam hetsut veck ling 
över tid – nationellt, regionalt och lokalt. 
Statsbidragen bör för delas balanserat 
mellan in fra struk turella satsningar å ena 
sidan, och lokal verk samhetsut veck ling 
å andra sidan. Exempel på in fra struk-
turella sats ningar inom digi tali serings
området är gemen samma plattformar 
och digi tali sering av inne håll samt forsk 
 ning. Den lokala ut veck lingen kan bestå 
av utbildnings insatser för biblio teks
personal och verk samhetsut veck ling 
utifrån lokala behov. 

Den lokala verk samhetsut veck lingen 
ska vara förankrad i en lokal kon text och 
i en lokal behovsanalys. För att stödja 
den lokala behovsanalysen och göra den 
lik värdig bör den nationella biblioteks
myndigheten utveckla ett nationellt 
behovs  analys stöd som ska användas 
vid bidrags ansökningar. Biblio teks
myndigheten ska vara en aktiv sam
ordnare för ut veck ling och lång siktig 
håll barhet för de in fra struk turella 
satsningarna.

En levande nationell biblio teks strate
gi, som kon tinuer ligt följs upp och leder 
till övergripande strategiska reformer av 
det svenska biblio teks väsendet kan bidra 
till en starkare demo krati med kun niga, 
bildade och engagerade invånare. Detta 
är en stor möj lig het för de svenska biblio
teken att ta ett språng in i fram tiden. u

Några slutsatser

Tillsätt skyndsamt en utredning för 
att reformera och modernisera den 
nuvarande pliktlagstiftningen.

Skapa en hållbar och samlad struktur 
för bibliotekarieprofessionens kon ti
nuerliga kompetensutveckling ge nom 
inrättandet av ett oberoende fort
bildningsinstitut för bibliote karier.

En logistiskt modern, effektiv och ut
vecklad depåverksamhet på nationell 
nivå behöver övervägas.

Den nationella biblioteksmyndigheten 
behöver ett tydligare uppdrag att 
stödja hela biblioteksväsendet med 
infrastruktur, juridik, meta data, 
kompetens, utveckling, forsknings  
stöd och förmedling av bidrag.

Litteraturbankens verksamhet bör 
säkras genom statlig finansiering.

Det behövs en ökning av antalet  
stu die platser i biblioteks och informa
tions vetenskap. Möjligheter för en  
ökad kulturell och språklig mångfald  
i studentgrupperna måste bli bättre.

Det krävs stärkt finansiering av forsk
ning med tydligt fokus på bib liotekens 
verk samheter, bibliote ka riers kom pe
tens och profes siona litet.

De statliga riktade anslagen bör för
ändras i riktning från tillfälliga bidrag 
till mer generella och fasta anslag för 
biblioteksutveckling och forskning.

Den nationella biblioteksmyndigheten 
bör ges ansvaret för en regelbundet 
återkommande uppföljning av den 
nationella biblioteksstrategin, med 
mätbara mål samt förslag på åtgärder 
och eventuella reformer.
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SEX STRATEGISKA REFORMER 
FÖR STÄRKTA BIBLIO TEK

Regeringen har anslagit 250 miljoner 
kronor årligen 2018–2020 till stärkta 
biblio tek. Detta är ett reformarbete 
som bör fortsätta på samma nivå, men 
mer strategiskt. KB föreslår därför i 
en särskild skrivelse till regeringen ett 
reformprogram för stärkta biblio tek 
som innebär en permanent nivåhöjning 
av de statliga anslagen till biblio teks
verk samhet med 250 miljoner kronor. 
Reformerna kan genomföras stegvis. 

STÄRKTA SKOL BIBLIO TEK

Inrätta ett nationellt kun skapscenter för 
skol biblio teks frågor för att ge kom pe
tensut veck ling till alla personalgrupper 
som i sitt yrke har kontakt med skol
biblio teks området. Stärk medie för
sörj ningen och till gång till emedier för 
skol biblio teken genom de gemen samma 
nationella digitala biblio teks tjänsterna.
Summa 50 mkr

STÄRKTA BIBLIO TEK FÖR  
NATIONELLA MINO RI TETER  
OCH URFOLK

Urfolket samernas och de nationella 
mino ri teternas biblio tek tilldelas upp
drag och resurser som resurs biblio tek 
för sina språk om råden. Detta inkluderar 
stöd till medie för sörj ning och distribu
tion av medier på de nationella  minori
tets språken.
Summa 40 mkr

STÄRKT MÅNG SPRÅKIG  
BIBLIO TEKS VERK SAMHET 

Sam ordna den nationella medie för
sörj ningen för personer med annat 
modersmål än svenska. Förstärkningen 
gäller både ökad medie för sörj ning och 
kom pe tensut veck ling för att underlätta 
biblio tekens upp drag att tillgodose 
prioriterade gruppers behov.
Summa 20 mkr

STÄRKTA NATIONELLA DIGITALA 
BIBLIO TEKS TJÄNSTER

Den nationella biblio teks myndigheten 
får i upp drag att ta fram en ny digital 
biblio teks plattform för olika målgrupper, 
sköta driften och försörja tjänsten 
med inne håll genom upphandling och 
avtalslicenser. Upp draget inkluderar 
massiv digi tali sering av tryckt material 
och andra medier enligt en flerårsplan 
samt ut veck ling av digitala biblio teks
tjänster, sökfunktioner och metadata 
för forsk ning och all mänhet. Redan 
utvecklade digitala biblio teks tjänster 
för barn och Lit tera tur banken bör få en 
permanent statlig finansiering.
Summa 90 mkr

STÄRKT NATIONELL  
BIBLIO TEKS MYNDIGHET

Nationalbiblio teket KB får, utöver upp
draget att bygga nationella digitala 
tjänster, ett tydligare upp drag att 
stödja hela biblio teks väsendet med 
in fra struk tur, juridik, metadata, kom
pe tens, ut veck ling, forsk nings stöd, 
anslagsförmedling, med mera. KB bör 
åter kom mande och regel bundet följa upp 
strategin, förslagen och reformerna.
Summa 25 mkr

STÄRKT NATIONELL STRUKTUR FÖR 
KOM PE TENSUT VECK LING INOM 
BIBLIO TEKS VÄSENDET

Inrätta ett Biblio tekens oberoende 
fortbildningsinstitut (Bofi) enligt modell 
från andra yrkesgrupper. Syftet är 
att systematiskt vidareutbilda biblio
teks  och in forma tions vetare inom alla 
sam hälls sektorer och biblio teks typer. 
Huvudmannaskapet bör ligga på en 
hög skola med utbildning inom biblio teks  
och in forma tions veten skap, och arbetet 
ska utföras i nära sam verkan med KB och 
de regionala biblio teks verk samheterna. 
Projektet Digitalt först med an vän daren 
i fokus får sin fortsättning i denna nya 
struktur.
Summa 25 mkr

Demokratinsskattkammare.Förslagtillennationellbiblioteksstrategi
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och andra faktorer för attfå genomslag.
November 2016.
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Biblio teketi skyn –en na onell digital biblio teks-
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hållbar utbildningoch bildning. Pamela Schultz
Nybacka. Februari 2019.
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Demo kratins skatt kam mare 
Förslag till en nationell biblio teks strategi 

Detta strategiförslag syftar till att stärka och utveckla hela det svenska 
biblioteks väsendet. Kunskap och litteratur är viktigt för demokratin och 
den enskilda människans möjligheter till att fritt verka i samhället.  

Strategins utgångspunkt är bibliotekslagen med portalparagrafen bibliotek för alla. 
Det är en vision om att biblioteken ska finnas till för alla utifrån vars och ens behov 
och förutsättningar. Målet är ett demokratiskt samhälle stärkt av litteratur,  
kunskap och bildning. Bibliotekens verksamhet och innehåll är folkets skatter.

Utifrån lagens vision och strategins mål definieras sex arbetsområden eller medel 
för att nå fram. Det handlar om biblioteken som samhällets öppna rum, läsning, 
lärande, forskning, nya digitala bibliotekstjänster och en gemensam infrastruktur.

Strategin kompletteras med förslag om inledningsvis sex konkreta reformer för  
att stärka det svenska biblioteksväsendet. Ett reformpaket för skolbibliotek, de  
nationella minoriteterna och urfolket samerna, mångspråkig biblioteksverksamhet, 
kompetens utveckling, digitalisering av kultur och kunskapsarv på gemensamma 
platt formar och den nationella biblioteks myndighetens uppgifter.

Vision: 
BIBLIOTEK FÖR ALLA

Mål:  
DEMOKRATI

 
 Ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens  

samlade litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor. 

Medel:  

SAMHÄLLETS ÖPPNA RUM  Använd biblioteken som samhällets öppna rum  
för bildning, upplevelser och samtal.

LÄSNING  Inspirera till läsupplevelser, öka allas läs och språkförståelse  
och stärk litteraturens ställning.

LÄRANDE  Utveckla invånarnas möjligheter till livslångt lärande och fri  
åsikts  bildning genom en sammanhållen kedja av utbildningsbibliotek. 

FORSKNING  Stärk biblioteken som en del av forskningens infrastruktur  
och möjliggör öppen tillgång till vetenskapliga resultat från all offentligt  
finansierad forskning.

NATIONELLA DIGITALA BIBLIOTEKSTJÄNSTER  Tillgängliggör så mycket  
information och litteratur som möjligt fritt och digitalt för alla.

GEMENSAM INFRASTRUKTUR  Stöd och stimulera de publika biblioteken  
med effektiva och samverkande nationella och regionala biblioteks 
funktioner och välutbildade bibliotekarier.
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§ 66 Dnr 2019-000390 2.6.1.2 

Tillägg till befintligt hyreskontrakt Bondsjöhöjdens IP 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna tillägget till hyresavtalet med Härnösands kommunfastigheter 

avseende lokal nr 037-01-01-0302-01 avseende Bondsjöhöjdens IP, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att skriva under tilläggsavtalet.  

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 

Under senare år har behovet av ytterligare en konstgräsplan i Härnösand 

vuxit fram och kommunens föreningar har också påtalat detta vid flera 

tillfällen för Samhällsförvaltningen.                                                       

Samhällsnämnden beslutade därför 2018-06-14 (dnr 2018-000108-826) att 

uppdra till Härnösands kommunfastigheter att genomföra en upphandling av 

en ny konstgräsplan på Bondsjöhöjdens idrottsplats.                                                                             

Byggprojektet påbörjades under hösten 2018 och slutfördes under våren 

2019 med en slutbesiktning i slutet av maj. Planen är fullt utrustad med 

modern ledbelysning och konstgräsmattan består av en granulatfri matta som 

är betydligt miljövänligare än de flesta av de konstgräsplaner som idag finns 

i landet.                                                                                                                           

Investeringen kommer att förlänga fotbollssäsongen jämfört med den 

tidigare naturgräsplanen eftersom beräkningar visar att den bör kunna tas i 

bruk i slutet av april och med installerad belysning kunna användas in i slutet 

av oktober. 

Vid nya hyreskontrakt över 3 år och med en årlig hyra som överstiger 10 

prisbasbelopp så har kommunstyrelsen beslutsmandat över hyresavtal.  

Samhällsförvaltningen har gått igenom avtalet så att det är korrekt, samt 
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förhandlat med Härnösands kommunfastigheter om villkoren. 

Samhällsförvaltningens bedömning är att avtalet håller hög kvalité och 

föreslår därför att bifogade avtal undertecknas. 

Socialt perspektiv 

Inte aktuellt. 

Ekologiskt perspektiv 

Inte aktuellt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

De ökade hyreskostnaderna för tilläggsavtalet för Bondsjöhöjdens IP är 

inarbetade i T2 för 2019, samt för budget 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-18 

Tilläggsavtal BIP 2 

Hyreskontrakt Bondsjöhöjdens IP 

______  

 









HYRESKONTRAKT

FÖR LOKAL

Sid 1(4)

Nr 037-01-01-0302-
01

Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal:
Hyresvärd

AB Härnösands Kommunfastigheter
Box 103
871 23 Härnösand

Organisationsnummer
556437-7272

Telefon

0611-88200

Hyresgäst
Härnösands Kommun Sam häl Isförvaltn ingen

Personnummer/orgnr
212000-2403

Aviseringsadress

Fakturaenheten 871 80 HÄRNÖSAND
Telefon

Lokalens
adress mm Fastighetsbeteckning: Bondsjö 2:339

Lokalens adress: Stigsjövägen, 871 53 HÄRNÖSAND

Lokal nr

037-01-01-0302
Trsppor/våning

Lokalens skick

och användning
Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick att användas till:
Servicebyggnad med omklädningsrum (530 ma), pistmaskinsgarage/förråd (176 m2 ), speaker och
tidtagningsbyggnad (26,5 m"), pumphus (17 m") och garage/carport (52 m')

Lokalens storlek

och omfattning
Lokal area ca

m'

556,5
i plan

Kontorsarea ca

m' i plan

Färråds/garagearea ca

m'

220
i plan

Övrig area ca

17
i plan

Angivna areor har inte inför avtalets tecknande mätts upp.

Om i avtalet angiven area avviker från uppmätt area medför awikelsen inte rätt för hyresgästen till
återbetalning respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

Omfattningen av de förhyrda lokalerna har markerats å bifogade ritning(ar). Bilaga
1-4

Till lokalen hör:

Inredning mm
Lokalen uthyres utan särskild för verksamheten avsedd inredning.

Bilaga

Vid hyresförhållandets upphörande skall hyresgästen, om inte annan överenskommelse träffats. bortföra
honom tillhörig egendom och återställa lokalerna i godtagbart skick.

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av
lokalerna. Om tillföljd av hyresgästens åtgärder -vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande- lokalen
vid avflyttningen innehåller material, som inte särskilt överenskom m its att hyresvärden svarar för, skall
hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

Ledningar för
telefon! Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni från den anslutningspunkt operatören

anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

Ledningar för
datakommunika-
tion

Hyresgästen bekostar erforderlig dragning av ledningar för datakommunikation från den anslutningspunkt
operatören anger till de ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer..

Hy restid
Frän och med 2016-07-01 till och med 2024-06-30

Uppsägningstid/
Förlängningstid Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst 24 månader före den avtalade hyrestidens utgång

i annat fa)) är kontraktet förlängt med 60 månader för varje gång.

Värme och
varmvatten Erforderlig uppvärmning ombesörjes av hyresgäst.

Varmvatten tillhandahålles inte alls.

Upplysning

Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det
gäller exempelvis indexklausut, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll.

Härnösands kommun

2017 -02- 1 5 .
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HYRESKONTRAKT

FÖR LOKAL

Sid 2(4)

Nr 037-01-01-0302-
01

Hyra
Hyran är 1 470 800 kronor per år utgörande total hyra.

Indexklausul
Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogade indexklausul, se bilaga.

Bilaga
5

Kostnad för
värme och

varmvatten

Bilaga

VA-kostnad Bilaga

Kyla
Ventilation

Bilaga

El
Hyresgästen har eget abonnemang.

Trapp-
städning Ombesörjs och betalas av hyresgästen.

Emballage-
och

sophämtning

l den omfattning det åligger hyresvärden att dels tillhandahålla utrymme för lagring av sopor/em bal läge dels
ordna borttransport av sådant avfall, åligger det hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl pä
avsedd plats liksom utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan
komma att besluta

Emballage och sophämtning: hyresgästen har eget abonnemang

Det åligger hyresgästen att själv svara för och bekosta uppsamling, sortering, lagring och transport av hos
Hyresgästen förekommande avfatisfraktioner enligt följande: Batterier, Lysrör, Metallförpackningar, Ofärgat
glas, Färgat glas, Pappförpackningar, Hårda plastförpackningar, Tidningspapper. Farligt avfall enligt
förordning (1996:971) om farligt avfall.

Snöröjning
och sändning Ombesörjs och bekostas av hyresgästen.

Bilaga

Fastighets-
skatt

Bilaga

Oförutsedda

kostnader
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten pä grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag,

regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som ej enbart avser lokalen och som

hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av regering, kommun eller myndighet
skall hyresgästen med verkan från inträda kostnadsökning eriägga ersättning till hyresvärden för på lokalen
belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten.

Lokalens andel är _ procent. Har andelen ej angivits utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl eventuell
moms) i förhållande till i fastigheten utgående iokalhyror (exkl eventuell moms) vid tiden för
kostnadsökningen. För ej uthyrd lokal görs därvid en uppskattning av marknadshyran för lokalen.

Med skatt enligt a) ovan avses ej moms och fastighetsskatt i den mån ersättning härför eriäggs i enlighet med
överenskommelse. Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalets ingående inte
beslutats av de under a) och b) angivna instanserna . Ersättningen eriäggs enligt nedanstående regler om
hyrans betalning.

Upplysning
Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det
gäller exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll.

Sign Sign

^



HYRESKONTRAKT

FÖR LOKAL

Sid 3(4)

Nr 037-01-01-0302-
01

Mervärdesskatt

(moms) Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen skall utöver
hyran erlägga vid varje tillfälle gällande moms.

Momsen som eriäggs samtidigt med hyran beräknas på angivet belopp jämte, enligt vid varje tidpunkt
gällande regler för moms på hyra, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra
ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande -såsom upplåtelse av lokalen i andra hand
(även upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse- blir återbetalningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i
mervärdesskattelagen skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det återbetalda beloppet.
Hyresgästen skall vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens förlorade
avdragsrätt för ingående moms på driftkostnaderna som uppstått genom hyresgästens agerande.

Hyrans betalning
Hyran erläggs utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje kalenderkvartal början genom
insättning pä bankgiro nr 5788-8166

Ränta,
Betalnings-
päminnelse

Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig
betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för inkassokostnader mm. Ersättning för påminnelse utgår
med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordningen omersättning för Jnkassokostnader mm.

Underhåll m m Hyresvärden skall utföra och bekosta erforderligt underhåll av ytskikt på golv, väggar och tak jämte av
inredning tillhandahållen av hyresvärden.

Hyresgästens skötsel-, drift- och underhållsskyldighet regleras i bilaga

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet och ej inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig
anmodan äger hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Bilaga

Skötsel och drift
Om inte annat överenskommits åligger det hyresvärden att i förekommande fall ombesörja skötsel, drift och
underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

Hyresgästen äger ej rätt att utan hyresvärdens skriftliga godkännande, i lokalen eller eljest inom fastigheten,
utföra inrednings- och/eller installations- eller ändringsarbeten som direkt berör bärande byggnadsdelar eller
för fastighetens funktion viktiga installationer såsom VA-, el-, ventilationssystem etc, tillhöriga hyresvärden.

Sprinklerhuvuden och anordningar för ventilation får inte av hyresgästen byggas in i inredning så att effekten
av sådana anordningar försämras. Det åligger hyresgästen att vid utförande av inredningsarbeten se till att
funktionen hos radiatorer och andra uppvärmningsanordningar i allt väsentligt behålls.

Revisions-

besiktningar Om vid av myndighet påkallad revisionsbesiktning av el- och sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, åligger det hyresgästen att på egen bekostnad inom av myndigheten
föreskriven tid utföra begärda åtgärder. Om hyresgästen inom nämnda tid ej åtgärdat fel och brister äger
hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som myndigheten föreskrivit.

Tillgänglighet till
vissa utrymmen Utrymmen som fastighetsskötare och personal från Energiverket, VA-verket, Telia AB eller motsvarande

måste ha tillgång till, skall vad ankommer på hyresgästen hållas lätt tillgängliga genom att icke blockera
tillträdet till sådana utrymmen med skåp, backar, varor och dylikt.

Byggvaru-
deklarationer

Om hyresgästen i enlighet med bestämmelser i detta avtal eller eljest utför underhålls-, förbättrings- eller
ändringsarbeten avseende lokalen skall han för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudekiarationer - i den mån sådana finns utarbetade - för de produkter och material som skall tillföras
lokalen.

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar i lokalerna och hyresvärden till följd härav enligt
reglerna i PBL tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift skall hyresgästen till hyresvärden utge
motsvarande belopp.

PBL-avglfter

Nedsättning av
hyra Hyresgästen har inte rätt till nedsättning i hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta

lägenheten i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i avtalet.

Bilaga

Myndighetskrav
m m

Det åligger hyresgästen att på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder, som av
försäkringsbolag eller byggnadsnämnd, miljö och hälsoskyddsnämnd, brandmyndighet eller annan
myndighet efter tillträdesdagen kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd användning.
Hyresgästen skall samråds med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

Upplysning
Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det
gäller exempelvis indexklausu), klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll.

Sign

^ \-№
~^_7-



HYRESKONTRAKT

FÖR LOKAL

Sid 4(4)

Nr 037-01-01-0302-
01

Skyltar, markiser,
fönster, dörrar etc

Hyresgästen äger efter samråd med hyresvärden rätt att uppsätta för verksamheten sedvanlig skylt, under
förutsättning, att hyresvärden ej har befogad anledning att vägra och att hyresgästen inhämtat erforderligt
tillstånd av berörda myndigheter. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa husfasaden i godtagbart
skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasad renovering åligger det hyresgästen att pä egen
bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, markiser och antenner.

hlyresvärden förbinder sig att inte uppsätta automater och skyltskåp å ytterväggarna till de av hyresgästen
förhyrda lokalerna utan hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen optionsrätt att uppsätta
automater och skyltskåp å ifrågavarande väggar.

För skador på grund av åverkan pä:
Fönster
Entrédörrar

Skyltar
Fasader
Altaner/läktare

svarar hyresgästen
svarar hyresgästen
svarar hyresgästen
svarar hyresgästen
svarar hyresgästen

Låsanordningar Det åligger hyresgästen att utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för
hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring.

Force majeure
Hyresvärden fritager sig från skyldighet att fullgöra sin andel av avtalet och från skyldighet att erlägga
skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras pä grund av
krig, upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig
myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Säkerhet Förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet i form av:
lämnas senast den .

Bilaga

Ej

Särskilda
bestämmelser

Bilaga

Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande far inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar,
av vilka parterna tagit var sitt. Tidigare avtal mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr o
m detta avtals ikraftträdande.

Härnösand ZOI^'01- /'/
AB Härnösands K^mrrfun^stigheter

'^7(iy«<t- ft^lltw

Ort, datum

3op_ -o^-i5

•SDti3~P«ttersson|
Kommundirektör

Overens-
kommelse om

avflyttning

På s/rund av denna dag träffad ö/erenskommelse upphör kontraktet att gälla fr o m den
till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta.
Ort, datum

Hyresvärd

Ort, datum

Hyresgäst

Överlåtelse Ovanstående hyreskontrakt Överlåtes fr o m den

pä
Fränträdande hyresgäst Tillträdande hyresgäst Person/orgnr

Ovanstående
överlåtelse
godkännes

Ort. datum Hyresvärd

Upplysning
Observera att det i vissa fall också erfordras att bilaga fogas till avtalet för att överenskommelsen i bilaga skall bli tillämplig. Det gäller
exempelvis indexklausul, klausul om fastighetsskatt och om hyresgästens rätt till nedsättning av hyra vid sedvanligt underhåll.
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INDEXKLAUSUL
för lokal

Bilaga nr 5

Avser Hyreskontrakt nr

037-01-01-0302-01

Lokal nr

037-01-01-0302

i fastigheten

Bondsjö 2:339

Fastighetens adress

Stigsjövägen, 871 53 HÄRNÖSAND

Hyresvärd

AB Härnösands Kommunfastigheter
Box 103
871 23 Härnösand

Organisationsnummer

556437-7272

Telefonnummer

0611-88200

Hyresgäst

Klausul

Härnösands Kommun Samhällsförvaltningen
Person/organisationsnummer

212000-2403

Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet 1 470 800 kronor per år skall 100 procent utgöra
bashyra^ Under hyrestiden skall med hänsyn till förändringarna i konsumentpnsindex (totalindex
med 1880 som basar) tillägg till hyresbeloppet utgå med viss procent på bashyran enligt
nedanstående grunder.

For hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran anpassad
till indextalet för oktober månad året innan.

.
F°r yresa'rta!. som bä'')ar lopa nå9°" 9än9 under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran anpassad
till indextalet för oktober månad under samma tid.

Indextalet för den oktoberménad till vilken bashyran enlig ovan anses anpassad utgör bastal
sävida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av er.
Annat överenskommet bastal, nämligen indextalet for oktober månad är 2016

Skulle indertalet nägon påföljande oktoberménad ha stigit i förhållande till bastalet, skall tillägg utgå
^£nx?n^. varmed. i"dextalst ändrats i förhéllande tTll bastalet. l fortsättningen skall tilläg'g°utgTi
förhållande till indexändringama, varvid hyresförändringen beräknas på basis av den procentuelia
förändringen mellan bastalet och indextalet för respektn/e oktobermånad.

Utgående hyra skall dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.
Hyresändringen sker alltid fr o m 1 januari efter det att oktoberindex förantett omräkning.

Underskrift
Härnösand den (Y/2; &>'?'

AB Härnösands
Kommunfasti&het^r

/åwa^ Whe/h,̂ ^ /

Ort, datum

Hyresgäst

^7 -^^

Sofia Fette
Kommundirektör

tÄf^
tor

Härnösands Kommun

Egna noteringar om konsumentprisindex mmy



Anvisningar

Om hela hyran eller viss andel av densamma skall indexregleras aren fBrhandlingsfréga och kan bero pä
hyresvilTkoren i övrigt (såsom exempelvis hyrans storlek i kr/kvm och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar
hyresgästen mm).

2. Bastalet .. .......
Indextalet för den oktobermänad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte
genom angivande av år (se bestämmelserna på omstéende sida). Med nuvarande förutsättningar blir oktoberindex
känt omkring den 20 november. Bastalet anges som det redovisas av SCB, dvs med en decimal.

3. Jämförelsetillfälle _ ... .. ......
Jämforelsen-mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blivit känt. För att undvika justeringar vid alltför
obetydliga indexändringar utgär klausulen ifrån att indextalet skall ha ändrats med minst tre (3) enheter.

4. Den procentuella förändringen
Den procentsats varmed indextalet stigit, kan räknas fram enligt följande formel.

X= A • 100; där X = det sökta procenttalet
-Bdär A = det antal enheter (med en decimal) varmed indextalet stigit

där B = bastalet (med en decimal)

Beräkningen av indexskillnaden görs med en decimal. Det sökta procenttalet (X) avrundas till närmaste heltal. Det
framräknade tillägget avrundas till heltal kronor.

5. Första omräkningen av hyran ... .... , ,
För att klausulen skall utlösas första gången fordras att indextalet för någon oktobennånad har stigit
(3, 0) enheter i förhållande till bastalet.

6. Fortsatt omräkning av hyran ...... ... . ,
Även i fortsättningen fordras'- för att omräkningen av hyran skall ske - att indextalet äter ändras med
(3,0) enheter i förtiéllande till det Indextal, som senast föranledde omräkning av hyran.

7. Exempel på klausulens tillämpning .... __. .. ,
Avtalet tecknades i december 1993. Den nya hyran började gälla från den 1 juni 1994 och bashyran är 75 000 kr,
Index för oktober 1993 utgör bastal. Detta var 245,2.

Oktober 1994 Indextalet är 7,4 enheter högre än bastalet 245,2. Med hjälp av formeln under punkt 4
Antaget indextal 252,6 framräknas den procentuella höjningen på följande sätt:

X=7. 4 • 100 ;X avrundat = 3
245,2

Oktober 1995
Antaget indextal 259,1

Oktober 1996

Antaget indextal 261,6

Oktober 1997
Antaget indextal 258,5

Fr o m den 1 januari 1 995 utgår tillägg till bashyran med 2 250 kr.

Indextalet har stigit med 6,5 enheter i förhållande till det indextal som föranledde
omräkningen av hyran (252,6). Indextalet är 13,9 enheter högre än bastalet. Den
procentuella höjningen blir enligt formeln.

X= 13. 9 • 100 ;X avrundat =6
245,2

Fr o m 1 januari 1996 blir tillägget till bashyran 4 500 kr.

Nu sker ingen förändring eftersom indextalet endast stigit med 2,5 enheter i förhållande till
det indextal, som senast föranledde omräkningen av hyran (259,1).

Ingen förändring sker. Indextalet har endast sjunkit med 0,6 enheter i förhållande til] det
indextal. som senast föranledde omräkning av hyran (259, 1).

Oktober 1998 Indextalet har nu stigit 11,3 enheter i förhållande till det indextal, som senast föranledde
; indextal 270,4 omräkning av hyran~(259,1). Indextalet är 25,2 enheter högre än bastalet. Ny omrakning

av hyran skall alltså ske. l förhållande till bastalet har indextalet nu stigit med 25,2 enheter,
dvs avrundat 10%. Tillägget till bashyran för 1999 blir alltså 7 500 kr.
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Gränsdragningslista till hyreskontrakt mellan Härnösands Kommunfastigheter och
hyresgäst Samhällsförvaltningen Fritid.

Hyresgäst (Hg)

Härnösands Kommunfastigheter (KF)

1(3)

It.

Mark o tomt KF Hg
Renhållning entréer l meter

Sophantering

Snöröjning/sandning/saltning Imeter
Sandupptagning

Snöskottning nödutrymning
Trädskötsel

Motorvärmare

Grässkötsel

Dagvattenbrunnar

Dagvattenhantering planer/spår

Elljusspår

Parkeringar

Byggnadens yttre KF Hg
Tak, fasader, fönster

Takansvar rasrisk, skattning + avspärrning

Takavvattning

Utbyte trasiga glasrutor

Portar, entrépartier, dörröppnare
Tralldäck altan

Fönsterputs

Rondering utvändigt
Läkta re

Altan

Entréskyltar x

Byggnadens inre KF Hg
Fast inredning, vita varor

Microvägsugnar
Diskmsk

Lässystem

Nyckelhantering

Dörrar, partier

Inredning, textilier, utrustning
Persienner

Skyltar allmänt

Städning, golvvärd, renhålln.

Städning teknikutrymme.

Tvättstuga maskiner. Ej sep utr.
Möbler inventarier

Bastuagg
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VS-an läggning KF Hg

Tillsyn värme

Tillsyn varmvatten UC

Rensning golvbrunnar

Rensning av ledningar

Konstsnöanläggning

Oljeavskiljare
Avfuktare

Bevattningsanläggning fotbolls plan

El-installation KF Hg

Ljuskällor inomhus

Datanät

Ljudanläggning

Belysning elljusspår Ijuskälla inkl stolpar

Belysning planer Ijuskälla inkl stolpar

Belysn parkering och gärdsyta Ijuskä inkl stolp.

Miljöbe lysning

Energiuppföljning KF Hg

Mätaravläsning per månad

Energiuppföljning resp mätare

Larmanläggningar KF Hg
Driftlarm fastighet

Trygghetslarm toaletter

Inbrottslarm

Övrigt KF Hg
Telenät

W nät

Snökanonerinkl utr.

Luftbehandlingssystem KF Hg

Tillsyn mänadskontroll

Filterbyte / Service

Brand KF Hg

Utrymningsvägar framkomlighet

Utrymningsplan

Utrymningsskyltar

Utrymningsbelysning

Utrymningsbeslagning

Brandsläckare, brandfiltar, släckutrstorkök

Rökgasventilation

Nödbelysning

^
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Passersystem
Elslutbleck

HV HG

Kortläsare



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
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Datum 

2019-09-17 

 
Dnr  

KS/2018-000220 

  

 

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-2022  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att medborgarförslagen ska 

upphöra och att det istället ska införas e-förslag. Som en konsekvens av 

detta förslås att avsnittet om medborgarförslag stryks och ersätts med ett 

nytt avsnitt om e-förslag. 

Utöver detta förslås att interpellationer som ska hanteras som 

”snabbspårsinterpellationer” ska lämnas in innan fullmäktigepresidiets 

sammanträde. 

Det tydliggörs också vem en interpellation kan ställas till. 

 

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 

Förslag reviderad arbetsordning kommunfullmäktige 2019-2022   

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Ina Lindström 

Kommunsekreterare 
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Ledamöter och ordförandeskap 

Antalet ledamöter 

1 § 

 Fullmäktige har 43 ledamöter. Antalet ersättare regleras av bestämmelserna 

i vallagen. 

Mandattider 

2 §  

Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och 

med 15 oktober valåret. 

Presidium 

3 § 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige 

bland ledamöterna en ordförande samt en förste och andre vice ordförande 

som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska 

förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdraget. 

4 § 

Till dess presidieval förrättats, fullgör den som varit ledamot längst tid 

(ålderspresident) ordförandes uppgifter. Om två eller fler ledamöter har lika 

lång uppdragstid i fullmäktige tjänstgör den till levnadsåldern äldste av dem. 

5 §  

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller 

från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan 

ledamot att för återstoden av mandatperioden för den som avgått. 

6 § 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget fullgör 

ålderspresidenten ordförandes uppgifter.  

Gruppledare 

7 §  

Varje parti har rätt att bland sina ordinarie ledamöter utse en gruppledare för 

sin fullmäktigegrupp. Arvodering utgår enligt ”Reglemente för ekonomiska 

ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022”. 

I gruppledarens uppdrag ingår att hålla sig allmänt informerad om den 

kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen och ansvara för 

att informationen vidarebefordras till egna representanter i nämnder och 

styrelser samt den egna partiorganisationen. I uppdraget ingår även arbetet 

med kommunens ekonomi.  

I gruppledarens arvode ingår: 

- Ansvar för närvaro och inkallande av ersättare till fullmäktiges 

sammanträden 
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- Gruppledarträffar med fullmäktiges presidium minst fyra gånger 

årligen. 

- Budgetberedningar inför budgetarbete 

Kommunalråd 

8 §  

Benämning av förtroendevald som fullgör sitt uppdrag med en 

arvoderingsgrad på heltid eller betydande del av heltid hanteras i enlighet 

med Kommunallagen 4e kapitlet 2a§ 

9 § 

Kommunalråd får tidigast väljas av kommunfullmäktige vid första 

sammanträdet efter det att val av fullmäktige har hållits i hela landet.  
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Tid och plats för sammanträden 

7 § 

Fullmäktige bestämmer för varje år antal ordinarie sammanträden samt tid 

för dessa. 

8 § 

Fullmäktige sammanträder normalt i Sessionssalen, rådhuset. I samband 

med beslut om fastställande av sammanträdesdagar för det kommande året 

kan fullmäktige besluta att ett eller flera sammanträden ska hållas på annan 

plats/platser. Därutöver kan ordföranden efter samråd med presidiet för 

särskilt fall bestämma annan sammanträdesplats. 

9 § 

De år då val av fullmäktige äger rum i hela landet, sammanträder nyvalda 

fullmäktige första gången under andra halvan av oktober. Ålderpresidenten 

bestämmer dag och tid för sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens ordförande. 

10 §  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden efter samråd med presidiet 

ställa in sammanträde eller ändra dag eller tid för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska på ordförandes ansvar ledamöter 

och ersättare snarast underrättas om beslutet. Uppgift härom ska snarast och 

minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen anslås på 

kommunens anslagstavla. 
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Kungörelse  

11 § 

Kungörelse av sammanträde anslås på kommunens digitala anslagstavla.  



Härnösands kommun 
Datum 

2019-09-17 
Diarienummer 

KS/2018-220 
Sida 

8(30) 
 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt 
sammanträde 

12 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra sammanträde på utsatt dag, kan 

fullmäktige besluta att förlänga sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla återstående ärenden. I sådant 

fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.  

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, låter ordföranden 

utfärda kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.  

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka behöver någon kungörelse 

inte utfärdas. I sådant fall låter ordföranden underrätta ledamöter och 

ersättare, som inte är närvarande när sammanträdet avbryts, om tid och plats 

för det fortsatta sammanträdet. 
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Ärenden och utskick av handlingar 

Ärenden 

13 § 

Presidiet bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende om inget annat 

följer av lag. 

Handlingar 

14 § 

Kommunstyrelsen, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden, i de ärenden som tagits in i kungörelsen, ska skickas till varje 

ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordförande bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende 

ska skickas till ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kungörelse med tillhörande handlingar skickas via det digitala 

ärendehanteringssystemet. Vid synnerliga skäl kan handlingarna skickas på 

annat sätt. 

Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i 

sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor ska skickas till samtliga ledamöter och ersättare 

före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.  



Härnösands kommun 
Datum 

2019-09-17 
Diarienummer 

KS/2018-220 
Sida 

10(30) 
 

 

Placeringsordning 

15 §  

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena 

placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som 

deltar i fullmäktiges sammanträden. Ersättare, som tjänstgör i stället för 

presidieledamot, intar särskilt anvisad plats. Ersättare som tjänstgör i stället 

för annan än presidieledamot intar ledamotens plats. 
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Ersättarnas tjänstgöring 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

16 § 

Ledamot eller ersättare som inte kan delta i sammanträde eller del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till det egna partiets gruppledare i 

fullmäktige. Gruppledaren kallar då ersättare i den vid valtillfället fastställda 

turordningen.  

Partierna ansvarar för att ersättare kallas in.  

17 § 

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 

skäl får inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

18 § 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare får ej annat än tillfälligtvis lämna 

sammanträdet utan att anmäla detta till ordföranden eller sekreteraren. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin 

tjänstgöring. 

19 §  

Det som sagt om ledamot i 16-18 §§ gäller också för ersättare som kallats 

till tjänstgöring. 
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Handläggning av ärenden 

Upprop 

20 § 

Vid sammanträdets början registreras närvaro genom det digitala 

närvarosystemet.  

Närvaro registreras även i början av ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. Närvaron fastslås 

med ett klubbslag. 

21 § 

En närvarolista som visar ledamöter och tjänstgörande ersättare samt övriga 

närvarande ersättare ska finnas tillgänglig under sammanträdet. 

Ledamot eller ersättare som infinner sig till sammanträdet efter det att 

uppropet avslutats, ska anmäla sig hos ordföranden eller sekreteraren, 

varefter ordföranden avgör om närvaron ska tillkännages. 

Protokollsjusterare 

22§ 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet.  

Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, väljer fullmäktige två ledamöter 

att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och 

att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Om också förste eller andre vice ordförandena fungerat som ordförande vid 

del av sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet 

som redovisar respektives delar. 

Om fullmäktige beslutar att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart, ska innehållet i paragrafen redovisas skriftligt innan fullmäktige 

förklarar den justerad. 

Turordning för handläggning av ärenden 

23 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den ordning som de tagits upp i 

kungörelsen. 

Fullmäktige kan besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.  

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 

som inte finns med i kungörelsen. För att undvika att ärenden läggs på 

bordet under och innan mötet föreslås att ärenden som inte finns med i 

kungörelsen ska behandlas i undantagsfall. 

24 § 

Inlämnade motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag ska 

komma sist på dagordningen. Undantag från detta är de interpellationer som 

ska behandlas på samma sammanträde som de ställs 

 



Härnösands kommun 
Datum 

2019-09-17 
Diarienummer 

KS/2018-220 
Sida 

13(30) 
 

 

 

25 §  

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 
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Yttranderätt och medverkan 

Yttanderätt vid sammanträdena 

26 § 

Rätt att delta i överläggningen har  

 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam 

nämnd vid behandling av ett ärende där nämndens 

verksamhetsområde berörs.  

 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon 

annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning 

hålls med anledning av svaret.  

 styrelsens ordförande eller vice ordförande i ett sådant företag som 

avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende 

som berör förhållandena i företaget.  

 ersättare som inte tjänstgör under ett sammanträde får yttra sig när 

fullmäktige behandlar interpellationer och motioner som ersättaren 

själv lämnat in. 

Revisorernas yttranderätt 

27 § 

Kommunens revisorer och deras sakkunniga får delta i överläggningen när 

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett 

ärende som rör revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

Övrig yttranderätt och föredragning av ärenden 

28 § 

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning 

som behövs kalla ordförandena och vice ordförandena i av fullmäktige 

tillsatta beredningar, revisorer samt anställda hos kommunen för att lämna 

upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 

Samtliga ordförande och vice ordförande i nämnder och helägda 

kommunala bolag ska alltid kallas till fullmäktiges sammanträden för att 

kunna informera ledamöterna eller svara på frågor - särskilt under 

allmänhetens frågestund. 

Om fullmäktige inte beslutar annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena i vilken utsträckning de som kallats för att lämna 

upplysningar under ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

29 §  

Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden för att lämna 

sakupplysningar. 
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Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer 

vid sammanträdena. 

30 § 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att under högst 

tre minuter yttra sig i ärendet om fullmäktige avgör ärendet. 



Härnösands kommun 
Datum 

2019-09-17 
Diarienummer 

KS/2018-220 
Sida 

16(30) 
 

 

Ordningsfrågor 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena 

30 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning som vederbörande anmält sig och blivit uppropad. 

Ordförande får ge talare ordet för replik och genmäle. Replik kan endast 

begäras under ett anförande. Repliken ska innehålla en sakupplysning eller 

rättelse med anledning av närmast föregående anförande. Replik medges 

också en ledamot som är direkt omnämnd eller angripen i anförandet. 

Gruppledare kan också medges replik som partiföreträdare om partiet i fråga 

omnämns. Ordet för genmäle ges av ordföranden endast om det begärs 

under replik och enbart till talaren vars inlägg repliken gäller. Varje 

replikskifte/genmäle omfattar upp till två repliker och upp till två genmälen. 

Inlägg i ärende bör göras från talarstolen. För att praktiskt underlätta 

debatten ska fullmäktiges sessionssal vara utrustad med två talarstolar och 

en mobil mikrofon. 

Skulle någon i sitt yttrande avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse 

av ordföranden rättar sig får ordföranden ta ifrån honom eller henne ordet. I 

övrigt får ingen avbryta talare under anförande. 

Ordföranden kan avvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter 

tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden 

ajournera eller upplösa sammanträdet. 
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Hur ärenden avgörs 

Yrkanden 

31 § 

När fullmäktige förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som framställts under överläggningen för 

att kontrollera att de uppfattats rätt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte 

något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige enhälligt beslutar att 

medge detta enhälligt. 

Om ordföranden anser det behövligt ska ledamot som framställt ett yrkande 

lämna in detta skriftligt. 

Deltagande i beslut 

32 §  

Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar beslutet med acklamation. 

Omröstningar 

33 §  

Vid omröstningar biträds ordföranden av justeringsledamöterna. 

Omröstningarna genomförs genom upprop enligt uppropslistan. 

Sedan omröstningen avslutats befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får ingen ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av öppen omröstning ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

Valsedel 

34 §  

En valsedel som avlämnas vid sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om 

 den upptar namnet på någon som inte är valbar 

 den upptar fler namn eller färre namn än det antal personer som ska 

väljas. 

 den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det nu sagda gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val gäller särskilda lagföreskrifter. 
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Initiativrätt i fullmäktige 

Nämndinitiativ 

35 § 

En nämnd får väcka ärende i fullmäktige och det kallas då nämndinitiativ. 

Nämndinitiativet: 

 ska vara skriftligt 

 får inte ta upp ämnen av olika slag 

 väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret, eller vid 

sammanträde med fullmäktige. 

Ett nämndinitiativ ska avse ett ärende som faller inom nämndens och 

fullmäktiges kompetens. 

Motioner 

36 § 

En motion  

 ska vara skriftlig och läggs av en ledamot eller tjänstgörande 

ersättare  

 får inte ta upp ämnen av olika slag.  

 väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret, eller vid 

ett sammanträde med fullmäktige.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 

vid ett sammanträde. 

Kommunstyrelsen ska på fullmäktiges oktobersammanträde redovisa de 

motioner som inte beretts färdigt. 

Revisionsinitiativ (5 kap 23 § 3 p KL)  

37 §  

Revisorerna får väcka ärende i fullmäktige och kallas då revisionsinitiativ.  

Revisionsinitiativet  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera revisorer.  

 får inte ta upp ämnen av olika slag.  

 väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret, eller vid 

sammanträde med fullmäktige.  

Ett revisionsinitiativ skall avse ett ärende som gäller förvaltning som har 

samband med revisorsuppdraget eller om ärendet gäller granskning.  

Beredningsinitiativ  

38 §  

En fullmäktigeberedning får väcka ärende i fullmäktige om fullmäktige 

föreskrivit det. Ärendet kallas då beredningsinitiativ.  

Beredningsinitiativet:  
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 ska vara skriftligt.  

 får inte ta upp ämnen av olika slag.  

 väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret, eller vid 

sammanträde med fullmäktige.  

Medborgarförslag 

41 § 

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag).  

Ett medborgarförslag: 

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.  

 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.  

 får inte ta upp ämnen av olika slag.  

 ska innehålla ett konkret förslag. 

 väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret. 

Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger 

inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktiges presidieberedning 

granskar de inkomna förslagen och beslutar vilka som ska läggas fram till 

fullmäktige samt hur de ska hanteras. 

Föreningar, sammanslutningar, olika råd och organisationer får inte lämna 

in medborgarförslag.  

Ett medborgarförslag kan lämnas in till kommunen via e-post, vanlig post, 

personligen, eller via kommunens hemsida. Ett medborgarförslag ska vara 

skriftligt. Namn, adress och telefonnummer ska anges till den/dem som 

lämnat in förslaget.  

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att förslag väcktes. Fullmäktige får överlåta till styrelsen eller annan 

nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i 

sådana fall som anges i 3 kap. 9 § kommunallagen.  

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska 

förslagsställaren underrättas. 

I de fall där fullmäktige överlåtit till en nämnd att besluta i ärende som 

väckts genom medborgarförslag ska detta återrapporteras till fullmäktige.  

Kommunstyrelsen ska på fullmäktiges oktobersammanträde redovisa de 

medborgarförslag som inte beretts färdigt. 

I samband med redovisning får fullmäktige besluta att avskriva de 

medborgarförslag som inte kunnat behandlas inom 1 år enligt KL 5 kap § 33 

Samtliga förtroendevalda uppmanas att sprida information om 

politikerarbetet inom fullmäktige, styrelser och nämnder till 

kommunmedborgare samt att ta tillvara idéer/förslag som kan föranleda 

motioner, medborgarförslag m.m. 

 



Härnösands kommun 
Datum 

2019-09-17 
Diarienummer 

KS/2018-220 
Sida 

20(30) 
 

 

Bolagsinitiativ  

39 §  

Styrelsen i ett kommunalt bolag enligt 3 kap 17 § och 18 kommunallagen 

får väcka ärende i fullmäktige om sådana ärenden som bolaget är skyldigt 

att se till att fullmäktige får ta ställning till.  

Ärendet kallas då bolagsinitiativ.  

Bolagsinitiativet  

 ska vara skriftligt.  

 får inte ta upp ämnen av olika slag.  

 väcks genom att den ges in till kommunledningskontoret, eller vid 

sammanträde med fullmäktige. 
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Interpellationer och frågestund 

Interpellationer 

43 § 

En interpellation ska  

 vara skriftlig, daterad och undertecknad.  

 lämnas till kommunledningskontoret eller vid sammanträde med 

fullmäktige. 

 ställas till ordförande eller vice ordförande i nämnd, styrelse, 

fullmäktige eller bolag eller kommunalråd eller oppositionsråd. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om 

ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet 

Interpellation bör besvaras vid det sammanträde som följer efter det då 

interpellationen framställdes.  

En interpellation kan behandlas på två sätt: 

- Lämnas den in efter fullmäktiges sammanträde, men innan 

fullmäktigepresidiets sammanträde men innan kungörelsen skickas 

ut kungörs interpellationen som att den kommer att ställas och 

besvaras vid samma sammanträde under förutsättning att fullmäktige 

beslutar att den får ställas. Interpellationen skickas med kungörelsen 

så att ledamöter och ersättare tagit del av interpellationen innan den 

ställs. Om en ersättare lämnar in en interpellation på detta sätt får 

den behandlas endast om ersättaren också tjänstgör på 

sammanträdet. 

- Lämnas den in efter fullmäktigepresidiets sammanträde att 

kungörelsen skickats ut, eller i samband med sammanträdet, ställs 

den på det fullmäktige som är närmast i tid och svar ges vid 

sammanträdet därefter. 

Svar på interpellation ska vara skriftligt. Interpellanten ska få ta del av 

svaret senast kl. 12.00 vardagen före sammanträdesdagen. Övriga ledamöter 

delges interpellationssvaret senast vid fullmäktiges sammanträde.  

Uppgift om att interpellation kommer att besvaras ska tas in i kungörelsen 

till sammanträdet.  

Om interpellationen avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 3 kap 

17 eller 18 § § kommunallagen (hel- eller delägda kommunala bolag), får 

den ordförande till vilken interpellationen ställts, överlämna till en av 

fullmäktige utsedd ledamot i bolagets styrelse att besvara interpellationen. 

En interpellation får besvaras även om mindre än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  

Interpellationsdebatten inleds av den som ska besvara interpellationen. 

Därefter får interpellanten ordet och därefter är ordet fritt. 
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Ledamöternas frågestund 

44 § 

På fullmäktiges dagordning finns som regel en punkt benämnd ”korta 

frågor-korta svar”. Detta avser frågor som kan besvaras ytterst kortfattat och 

ska röra dagsaktuella frågor. Frågorna får inte föranleda någon debatt. 

Frågorna, som ställs muntligen av ledamöterna, får ställas till alla ledamöter 

i fullmäktige. Frågorna får också ställas till ordföranden eller vice 

ordföranden i en nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag samt till 

ordföranden eller vice ordföranden i kommunstyrelsens utskott. 

Punkten ska läggas näst sist på dagordningen, före tillkommande motioner, 

medborgarförslag, interpellationer och frågor.  

Frågor 

45 §  

En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot 

 ges in till kommunledningskontoret senast kl. 12.00 vardagen före 

det sammanträde vid vilket frågan avses ställas. 

 ha ett bestämt innehåll, och ska kunna besvaras med ett ja eller ett 

nej.  

Svaret behöver inte vara skriftligt och frågan bör besvaras vid samma 

sammanträde som den ställts. 

När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar 

delta i överläggningen. 

En fråga får besvaras även om mindre än hälften av ledamöterna är 

närvarande.  
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Beredning 

Beredning av ärende 

46 §  

Om inte fullmäktige beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden 

som fullmäktige ska behandla bereds. 

47 § 

Fullmäktiges presidium och partiernas gruppledare skall som ett led i 

ärendeberedningen träffas två gånger per år. Fullmäktiges ordförande 

sammankallar gruppen i samråd med presidiet. 

Beredning av revisorernas budget  

48 §  

Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.  

49 §  

Fullmäktiges presidium ska årligen sammanträda med revisionen för att 

följa upp budgeten och revisionens arbete. 
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Nämndernas och bolagens ansvar inför fullmäktige 

Återredovisning från nämnderna 

47 § 

Nämnderna ansvarar för sin verksamhet inför fullmäktige. Varje nämnd 

skall lämna redovisning till fullmäktige två gånger per år om hur de har 

fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem.  

Fullmäktiges ordförande gör i början av året en turordningsplan för 

nämndernas återredovisning som skickas till nämnderna.  

Är uppdragen ej fullgjorda skall redovisning lämnas om ärendenas status. 

Nämnderna skall även lämna information om ärendelista för vår och höst 

samt arbetsplan för kommande period.  

Efter redovisningen kan fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare 

ställa frågor till ordförandena i kommunstyrelsen och i övriga nämnder.  

Avrapportering från de kommunala helägda bolagen  

50 §  

Avrapportering från de kommunala helägda bolagen skall göras i samband 

med behandlingen av bolagets årsredovisning på våren samt på hösten, efter 

samråd med respektive bolag.  

Avrapportering skall lämnas angående bolagets allmänna läge och resultat 

samt information om sådana ärenden av principiell beskaffenhet eller annars 

av större vikt som fullmäktige har möjlighet att ta ställning till enligt 3 kap 

17 § KL. 
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E-förslag 

48 § 

Ett e-förslag är en möjlighet för enskilda att lämna förslag till kommunen.  

När ett förslag har skickats in granskas det. Granskning sker på vardagar 

under kontorstid. Ett godkänt förslag publiceras på Härnösands kommuns 

hemsida inom 5 vardagar. 

Följande anledningar gör att ett förslag inte godkänns: 

- E-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra 

sätt olämpligt.  

- E-förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen eller regionen 

beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar. 

- Förslaget ligger inte på kommunens ansvar utan på en annan 

myndighet/ett annat verk. 

- Förslaget gäller myndighetsutövning mot enskild, som till exempel 

bygglov eller bistånd. 

- Det finns formella skäl som exempelvis en pågående parallell 

process, eller rättsprocess. 

- Någon annan har skickat ett snarlikt förslag under de senaste 12 

månaderna.  

- Det har fattats ett beslut i frågan de senaste 12 månaderna. 

Om förslaget inte godkänns ska förslagsställaren meddelas detta. 

49 § 

När ett förslag godkänts kan andra rösta på förslaget under 60 dagar. 

För att förslaget ska skickas vidare för politisk behandling krävs att förslaget 

får minst 50 röster. Uppnår förslaget 50 röster inom 60 dagar går det vidare 

till fullmäktiges presidium som fördelar ut förslaget till ansvarig nämnd för 

beredning och beslut.  
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Prövning av frågan om anmärkning och ansvarsfrihet 

50 § 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

Presidiet och fullmäktiges revisorer skall träffas minst två fyra gånger per 

år, varav minst en gång inför ansvarsfrihetsprövningen.  

Vid prövning av frågan om anmärkning och ansvarsfrihet behöver 

fullmäktige inte motivera sitt beslut om revisionsberättelsen ej innehåller 

några kritiska synpunkter, bedömningar eller framställningar och 

fullmäktige gör samma bedömning som revisorerna och beslutar bevilja 

ansvarsfrihet. Det får heller inte ha framförts några kritiska synpunkter och 

förslag från fullmäktiges ledamöter vid behandlingen av ärendet.  

Att motivera ett beslut i frågan om anmärkning och ansvarsfrihet innebär att 

tydligt redovisa vilka omständigheter som legat till grund för fullmäktiges 

beslut. Motiveringen skall formuleras självständigt av fullmäktige utifrån 

förslag av beredande organ.  

Om en enskild fullmäktigeledamot vill framföra kritiska synpunkter eller 

lägga yrkanden i ansvarsfrågan under fullmäktigesammanträdet skall 

ledamoten själv skriftligen presentera sitt förslag till beslutsmotivering.  

Fullmäktige behandlar i fråga om anmärkning och ansvarsfrihet varje 

nämnd, styrelse, beredning eller enskilda förtroendevalda i sådana organ, för 

sig.  

Ledamöter som är föremål för prövning får ej delta i fullmäktigebeslut som 

gäller sig själv eller det organ man tillhör.  

Vid behov bereder ålderspresidenten frågor och ärenden om ansvarsfrihet 

och anmärkning. 
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Allmänhetens frågestund 

51 § 

Allmänhetens frågestund får ske i samband med fullmäktiges sammanträden 

om tid kan medges. 

Under allmänhetens frågestund äger alla fullmäktiges ledamöter och 

tjänstgörande ersättare rätten att svara på de ställda frågorna. Ingen debatt 

ska ske i samband med besvarande av frågorna utan endast svar på frågan 

får avges. 

Därutöver skall allmänheten beredas tillfälle att ställa frågor vid de 

sammanträden när fullmäktige behandlar årsredovisningen och när 

fullmäktige behandlar budgeten.  

I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens 

frågestund skall förekomma samt information om hur frågor kan skickas in. 

Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna.  

Rätt att delta vid allmänhetens frågestund tillkommer den som är 

folkbokförd i Härnösands kommun.  

Fråga ska lämnas in skriftligt och läses då upp av fullmäktiges ordförande. 

Frågor ska vara inlämnade senast kl. 12.00 sista vardagen innan 

sammanträdet. 

Skriftlig fråga i samband med allmänhetens frågestund skall innehålla 

uppgift om namn och adress.  

Frågor får inte ställas i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild 

eller i ärenden som faller utanför den kommunala kompetensen.  

Vid de sammanträden allmänhetens frågestund hålls inleds sammanträdet 

med allmänhetens frågestund. Fullmäktiges ordförande bestämmer efter 

samråd med fullmäktiges presidium hur frågestunden skall genomföras och 

låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för 

att lämna upplysningar under frågestunden.  

Fullmäktige får besluta om ytterligare regler för allmänhetens frågestund. 
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Fullmäktigeberedningar 

Tillfälliga fullmäktigeberedningar 

52 § 

Fullmäktige får vid behov tillsätta en eller flera särskilda fullmäktige-

beredningar för beredning av visst ärende eller behandling av fråga som ej 

enligt kommunallagen ankommer på annan. 

Fullmäktigeberedning kan bestå av en eller flera person som utses på samma 

sätt som övriga förtroendevalda. 

Fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet som tillhör det 

uppgiftsområde för vilket den tillsatts och får hos fullmäktige göra de 

framställningar och väcka de ärenden som den finner påkallade. 

Fullmäktige bestämmer före valet av beredningen mandattiden samt antalet 

ledamöter och ersättare och utser ordförande och vice ordförande för samma 

tid som de blivit valda till ledamöter i beredningen. 

Fullmäktigeberedningen äger att från nämnder/styrelser och anställda få 

upplysningar och yttranden som behövs för att beredningen ska kunna 

fullgöra sin uppgift. 

För fullmäktigeberedning gäller av fullmäktige antagna reglemente för 

styrelser och nämnder samt vad som i kommunallagen är föreskrivet om 

beslutförhet, offentlighet och protokoll för nämnder. 

Innan ett ärende från fullmäktigeberedning behandlas i fullmäktige ges 

kommunstyrelsen möjlighet att uttala sig i ärenden.  

Valberedning 

53 §  

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av fullmäktiges ordförande, förste och andre vice 

ordförande, samt en ledamot från varje parti i fullmäktige som inte är 

representerat genom någon av ordförandena. Inga ersättare utses  

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.  

Presidieberedning 

54 §  

Kommunfullmäktiges presidium har förutom att leda fullmäktiges arbete 

följande uppgifter: 

 planera fullmäktiges sammanträde och besluta om verksamheter i 

anslutning till sammanträdena såsom temadebatter, information och 

frågestunder, 

 planera och genomföra kompetensutveckling för fullmäktiges 

ledamöter och ersättare, 

 aktivt verka för att informera media om fullmäktige och fullmäktiges 

verksamhet, 
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 fungera som valberedning varvid presidiet utökas så att minst en 

ledamot från varje i fullmäktige representerat parti ingår, 

 budgetfrågor för kommunfullmäktiges ansvarsområde, samt 

 ansvara för kommunens internationella kontakter, samt 

 ansvara för kommunens deltagande i publika evenemang så som 

nationaldagen och privilegiedagen. 

Vid presidiets sammanträden förs protokoll. 
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Protokollet och dess expediering 

Sekreterare 

55 §  

Sekreterare hos kommunfullmäktige och i presidieberedningen utses av 

kommunledningskontoret efter samråd med ordföranden. 

Protokoll och justering av protokollet 

56 § 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. Sedan uppropet har förrättats enligt 21 §, väljer fullmäktige 

två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från 

sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid 

röstsammanräkningar. 

Om också förste eller andre vice ordförandena fungerat som ordförande vid 

del av sammanträdet, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet 

som redovisar respektives delar. 

Om fullmäktige beslutar att en paragraf i protokollet ska justeras 

omedelbart, ska innehållet i paragrafen redovisas skriftligt innan fullmäktige 

förklarar den justerad. 

Reservation 

57 § 

Om ledamot reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra detta skriftligt. Reservationen biläggs protokollet. 

Den skriftligt motiverade reservationen skall lämnas till sekreteraren före 

den tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. 

Expediering m.m. 

58 § 

När fullmäktiges protokoll blivit justerat ska kopia av detta tillställas 

revisorerna. Utdrag av protokollet ska tillställas de nämnder/styrelser, andra 

kommunala organ och personer som berörs av besluten i protokollet. 

Expediering av beslut skall i normalfallet ske elektroniskt. Endast i det fall där 

mottagaren uttryckligen önskar det skall beslutet skickas per post. 

Undertecknande av skrivelser m.m 

59 § 

Utgående skrivelser och andra handlingar från fullmäktige undertecknas, om 

ej fullmäktige beslutat annat, av ordföranden med kontrasignation av 

kommundirektören. 
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 Kommunfullmäktige 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag till 

handlingarna.   

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på 

fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en 

redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte 

besvarats. 

I ärendebalansen finns idag (2019-10-02) 7 obesvarad motion och 6 

obesvarade medborgarförslag. Ärendena visas i bilagor med handlingarna. 

Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 35 § kommunallagen 

beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes.  I samband med redovisning får fullmäktige 

besluta att avskriva de medborgarförslag som inte kunnat behandlas inom 1 

år. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och 

kursivstil. 

   

Beslutsunderlag 

Bilaga – Redovisning av obesvarade motioner 

Bilaga – Redovisning av obesvarade medborgarförslag  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Jeanette George, 0611 34 80 16 
jeanette.george@harnosand.se 

INFORMATION  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-10-03 

 
Dnr  

KS/2019-000373 

  

 

  

Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 

Obesvarade medborgarförslag 

Namn Inkom  

Pilotförsök: Uthyrning av 

lådcykel på biblioteket 

2018-05-11 SAM för 

beredning och 

besvarande 

Tömningsstation för husbil-

husvagn 

2018-05-18 SAM för 

beredning och 

besvarande 

Ringa hemrum 2018-08-13 KS för 

beredning och 

besvarande 

Pensionär i skolan 2018-11-12 SKN för 

beredning och 

besvarande 

Vinterpark vid Simhallen 2018-12-29 SAM för 

beredning och 

besvarande 

Ställa upp toavagn och 

sopsorteringskärl på parkeringen 

vid Vårdkasens spårcentral 

2018-12-29 SAM för 

beredning och 

besvarande 

 

Jeanette George 
Kommunsekreterare 
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Redovisning av obesvarade motioner  
Namn Inlämnad av Inlämnad  Kommentar  

Utred kommunens framtida 

ägande av anläggningar 

Ingemar 

Wiklander (KD) 

2016-03-

11 Hos KS för beredning 

Inför Rättviksmodellen ”Tillväxt 

& tillsyn” i Härnösands kommun 

Ida Skogström 

(M) 

2018-11-

26 

Hos SAM för 

beredning 

Minnesmärke efter Torbjörn 

Fälldin 

Per-Eric Norberg 

(C) 

2019-02-

07 Hos KS för beredning 

Slopa den ekologiska maten då 

klimatet inte kan vänta 

Eva Olstedt-

Lundgren (L), 

Olle Löfgren (L) 

2019-03-

26 Hos KS för beredning 

Närlagad mat av hög kvalitet – 

Laga direkt på skolor och 

boenden 

Erik Hultin (C), 

Ida Skogström 

(M) 

2019-05-

24 Hos KS för beredning 

Motion – Förbättra 

företagsklimatet i Härnösands 

kommun 

Christina 

Lindberg (C) 

2019-09-

24 Hos KS för beredning 

Motion – Öppna Nybrogatan för 

biltrafik dygnet runt 

Christian Wasell 

(M) 

2019-09-

25 Hos KS för beredning 

 

 

Jeanette George 

Kommunsekreterare  
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 Kommunfullmäktige 

Sammanträdestider 2020 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

27 januari 

24 februari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

23 november 

21 december  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde den 30 september 2019 i § 

111 beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se om 

datumet för decembersammanträdet kan tidigareläggas. 

Inför varje nytt kalenderår beslutar kommunfullmäktige om 

sammanträdestider för kommande året. Kommunstyrelsen och nämnderna 

utgår från fullmäktiges mötesdatum för att planera sina egna sammanträden. 

Utifrån fullmäktiges sammanträdesdatum planerar kommunstyrelsen och 

nämnderna även handläggningen av de ärenden som lämnas vidare till 

fullmäktige för slutligt beslut. 

Fullmäktiges sammanträdesplan utgår från ärendeprocesser, kommunallagen 

samt kommunens egna styrdokument såsom ekonomistyrningsreglementet. I 

kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges sammanträdesplan har specifik 

hänsyn tagits till att lämna tillräckligt utrymme mellan kommunstyrelsens 

och kommunfullmäktiges sammanträden för att försäkra rättsäker 

ärendehantering där protokoll från kommunstyrelsen hunnit justeras och 
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fullmäktiges presidium hunnit sammanträda innan handlingar till 

fullmäktige skickas ut.  

Att det föreslagna datumet för fullmäktiges decembersammanträde faller 

under julveckan beror alltså på ärendeprocessen och att flytta enbart ett 

mötesdatum är inte möjligt utan att det får konsekvenser för flera instanser. 

Mot denna bakgrund rekommenderar därför kommunledningskontoret att 

kommande årets mötesplanering sker utifrån den ursprungliga 

sammanträdesplanen.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-30, § 111 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-10, § 134 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 54 

Sammanträdesplan 2020      

Anna Bostedt  

Kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 

 



                                       2019-06-25 
  

Sammanträdesplan 2020 

Organ STOPP Majoritetsmöte 
(beredning AU) 

 
Presidieträff 

inför AU 
(beredning) 

AU Majoritetsmöte 
(beredning KS) 

 
Presidieträff 

inför KS 
(beredning) 

KS KF-Presidiet 
(beredning) 

 
KF 

 

Tid kl. 
14:00 13:00 13:00 08:15 13:00/10:00 13:00 08:15 08:00 13:15 

Datum 

  
2019 9 dec 2019 

16 dec  
2019 

17 dec 
2019 

19 dec 
2019 

3 jan 7 jan 14 jan  
27 jan 

  
7 jan 13 jan 20 jan 21 jan 

27 jan 
10:00 

3 feb 4 feb 11 feb 24 feb 

  
3 feb 10 feb 17 feb 18 feb 

24 feb 
10:00 

2 mars 3 mars 17 mars 30 mars 

  
2 mars 9 mars 

16 mars 
Kl.10:00 

17 mars 
30 mars 

13:00 
6 apr 7 apr   14 apr 27 apr 
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§ 126 Dnr 2019-000126 2.4.1.0 

Ekonomisk handlingsplan 2019, samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden 

att förvaltningen återkommer med en uppföljning i oktober, 

att godkänna ekonomisk handlingsplanen för 2019,samt 

att översända ekonomisk handlingsplan 2019 till kommunstyrelsen  

Bakgrund 

I prognosen för augusti konstaterar förvaltningen ett befarat underskott om 

2,9 mnkr vid årets slut mot budget. Utfallet för augusti ger ett underskott på 

3,4 mnkr mot budget. 

Faktorer som påverkar prognosen för teknikavdelningen är: 

Förlikningskostnader från tidigare gatuentreprenad 4,2 mnkr. 

Höga återställningskostnader på grund av ökad mängd skadegörelse, 

exempelvis glas i väderskydd. 

Nya entreprenadavtalet bygger på betalning mot utfört arbete, 

snöbortforsling har högre kostnader än budgeterat.  

Faktorer som påverkar prognosen för Trafikavdelningen är: 

Ingen ersättning Socialförvaltningen för utförda resor av brukare inom 

omsorgen.  

Högre kostnader för färdtjänst med ca 0,8 mnkr . Antalet resor är högre än 

budget. Högre indexuppräkning i avtalet med Kollektivtrafikmyndigheten 

samt miljöpremien på 0,4 mnkr som utgår till entreprenören efter införandet 

av HVO i fordonen. 

Trafikkostnad för tätorts- och landsbygdstrafik har ökat med 1,7 mkr mot 

budget.  

Handläggartjänsten av barnkort ingick inte i budget 2019 men påverkar 

budget med 0,2 mnkr. 

Lägre hyresintäkter än budget för Härnösand central på 0,2 mnkr. 
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Ökade kostnader för subventionerad kollektivtrafik med 0,6 mnkr där 

regleringen till Regionen redovisas betydligt högre än budgeterat. 

 

Faktorer som påverkar prognosen positivt är: 

Teknikavdelningen 

Fortsatt återhållsamhet med driftåtgärder som inte anses akuta.  

Vakanta och ännu inte tillsatta tjänster återbesätts inte. 

Trafik & Fritidsavdelningen 

Centrumlinjen upphörde juni 2019. Besparing på 0,4 mnkr för 2019. 

Utökad anropsstyrd trafik i norra kommundelarna är stoppad i väntan på 

bättre ekonomiska förutsättningar. 

Förändringar i linjenät och turtäthet bidrar inte till någon större ekonomisk 

förbättring. Däremot kan linjeindragningar ge ekonomiska besparingar 

beaktat att skolskjutslinjer inte påverkas. Idag ser inte förvaltningen att 

någon linje kan dras in utan att skolskjutsbussar samtidigt måste beställas 

och då uteblir den ekonomiska fördelen med indragning i linjer.  

Att upphöra med subventionerad kollektivtrafik och återgå till tidigare 

system är genomförbart men erfarenheter visar att resandet minskar mer än 

den tidigare resenivån låg på när gamla system återinförs. Risken för 

intäktsbortfall är därför hög och de ekonomiska effekterna oförutsägbara. 

Dessutom är det uppsägningstid på subventionen så åtgärden inte effekt 

under året. 

Den resandenivån kommun idag har inom kollektivtrafik och särskilt inom 

tätortstrafiken innebär att förseningar är permanenta och förväntas bli ännu 

sämre under vintermånaderna, då kollektivtrafikresandet är som störst. För 

att säkerställa dagens tidtabell behövs åtgärder för ytterligare 0,5 mnkr för att 

klara tidtabellskvaliteten. 

I dialogen med Kollektivtrafikmyndigheten behöver organisationerna 

fortsätta att träffas för att utreda underlag, beräkningar och statistik för att 

säkrare ekonomisk reglering och uppföljning ska ske. Arbetet påbörjas i 

september och bidrar till förvaltningens möjligheter att närma sig ett 

nollresultat mot budget. 

Inom fritid kan verksamheten uppnå överskottskravet på 0,5 mnkr 

renoveringen av taket på Ängevallen skjuts fram till 2020. Behovet av 

åtgärden är dock stor och förvaltningen befarar att ytterligare skador 

uppkommer om taket inte åtgärdas. 

Övriga åtgärder som planerades för att nå överskottskravet 2019 är alla 

genomförda under 2019. 
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Socialt perspektiv 

Försämringar i möjligheten att  åka kollektivt påverkar de med sämst 

ekonomiska förutsättningar mest. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen direkt påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det för nämnden och för kommunen som 

helhet, av stor vikt att leva upp till kommunens mål om välskött och god 

ekonomi. Uppföljning av budget och utfall säkerställer att kommunens 

invånare kan ta del av välfärden och att skattemedel används på ett sunt och 

förnuftigt sätt, enligt nämndens beslut.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2 inklusive prognos 2019, Samhällsnämnden.  

______  
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§ 125 Dnr 2019-000080 1.2.4.1 

Tertialrapport 2, 2019 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att godkänna tertialrapport 2, samt 

att översända rapporten till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Samtliga nämnder ska göra ett delårsbokslut för perioden maj- augusti, vars 

innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen med anvisningar. 

Ekonomiskt utfall visar ett nollresultat för perioden men har en avvikelse 

mot budget på ett underskott med 3,4 mnkr. De främsta orsakerna att 

nämnden har ett underskott mot budget härrörs till den förlikningskostnad 

samhällsnämnden tagit för snöröjning vintern 2018 med förra entreprenören 

på 4,2 mnkr samt ökade kostnader för kollektivtrafik mot budget.  

Prognosen per helår visar på ett underskott mot budget på 2,9 mnkr. En 

separat handlingsplan är upprättad. 

Utfallet för samhällsnämndens investeringar uppgår till 11,5 mnkr per sista 

augusti av en budget per helår på 49,0 mnkr. Prognosen på investeringar 

visar på att hela budgeten kommer att användas. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2 samhällsnämnden.  

______  
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, fysisk planering, 
bygglov, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd 
samt livsmedelskontroller. 

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och 
ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids- och friluftsanläggningar, samt 
ungdomsgården Kåken. 

Nämndens arbete styrs av reglementet som bestäms av kommunfullmäktige 
samt av kommunen antagna mål. 
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2 Viktiga händelser 

Miljö 
Tillsynsarbetet inom livsmedel och miljöskydd har genomförts enligt plan. 
Avdelningen arbetar fortlöpande med att utveckla metoderna för genomförande 
av tillsynsbesöken. Inom arbetet med energi- och klimatrådgivning har målen 
för solcellsprojektet uppnåtts och dessa rapporteras till Energimyndigheten. 

Granskningen av enskilda avlopp har genomförts enligt plan under andra 
tertialen (maj-augusti) och nästan alla anläggningar kommer föreslås få ett 
förbud. 

Förstudien om åtgärder inom Gerestabäcken har lämnats in och avdelningen 
kommer under hösten att ta fram en ansökan om statligt stöd för att kunna 
genomföra åtgärderna. Arbetet med att sammanställa resultaten från 
radonmätningar i flerbostadshus har fortsatt och de fastighetsägare som inte 
skickat in resultat föreläggs att genomföra mätningar under 2019-2020.  

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan (ÖP) pågår och flera av 
medarbetarna är drivande och delaktiga i arbetet. Inom det 
kommunövergripande projektet gällande systemförvaltning, beslutades under 
andra tertialen förvaltningsplanen för kommunens ärendehanteringssystem, där 
samhällsförvaltningen varit drivande.   

En medarbetare har avslutat sin anställning och rekrytering har påbörjats för 
den tjänsten.  

Plan och Bygg 
Inom plan- och byggavdelningen har man nu startat upp arbetet med en 
papperslös ärendehanteringsprocess. Detta innebär att alla bygglov, 
anmälningar, planärenden och bostadsanpassningsärenden hanteras digitalt. 
Så långt det är möjligt får även kunden sitt beslut digitalt. Under hösten kommer 
projekt ”e-plattform” att inledas tillsammans med IT-avdelningen. Detta projekt 
avser att köpa in IT-verktyg som ska göra det möjligt att få en direkt koppling 
mellan e-tjänst och ärendehanteringssystem. Under hösten och vintern 2020 
kommer avdelningen att börja införa en papperslös ärendehanteringsprocess 
som gäller tillsynsärenden på byggsidan.  

Under våren och sommaren har det varit ett fortsatt högt flöde av bygglovs-
ärenden. I dagsläget hanteras ärende inom den lagstadgade tiden som infördes 
vid årsskiftet. Detta innebär att inga avgifter har behövt justeras på grund av 
lång handläggningstid.  

En ny bygglovhandläggare rekryterades innan sommaren 2019. Handläggaren 
är på plats och avdelningen är nu komplett när det gäller bygglovhandläggare.  

Tillsynskonsulternas arbete med tillsynsarbete inom bygglov fortsätter enligt 
plan. Konsulterna har varit på plats i Härnösand i sammanlagt fyra dagar och 
har börjat handläggningen av cirka 60 ärenden. Vissa ärenden har avslutats 
och andra har tagits upp till nämnden som vitesförelägganden och 
byggsanktionsavgifter. I dagsläget förväntas avdelningen uppfylla nämndens 
mål gällande den tidigare antagna tillsynsplanen.  

Rekrytering av en planhandläggare pågår fortfarande. Den rekryteringen 
beräknas vara avslutad under hösten 2019.  
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Inom plan arbetar man vidare på detaljplaner som ska möjliggöra ökat 
bostadsbyggande i kommunen. Det finns inget som visar på minskad 
efterfrågan av färdiga detaljplaner. Man ser även ett fortsatt behov av att ta fram 
detaljplaner för industri och liknande verksamheter.  

Inom bostadsanpassningen är det ett jämnt flöde av ärenden samt några större 
anpassningsärenden gällande barn. Antalet överklaganden ökar av nämndens 
beslut i dessa ärenden.  

Verksamhetschef har tillsammans med förvaltningschef beslutat att avvakta 
med att återbesätta tjänsten som stadsarkitekt på grund av den ekonomiska 
situationen i kommunen 2019.  

Flertalet av avdelningens medarbetare är engagerade i arbetet med den nya 
översiktsplanen och har deltagit i bland annat invånardialoger. 

Teknik 
Bygget av järnvägsviadukten har pågått under 2019. Åtgärder har gjorts för att 
ge stadga till marken i området. Den planerade tiden har förlängts och 
byggtiden är något förskjuten. Strengbergsgatan ska under hösten byggas klar 
och binda ihop gång- och cykelnätet mellan Kastellgatan och Brunnshusgatan. 
Avdelningen har fått statligt stöd för att tillsammans med AB Härnösandshus 
bygga om utemiljön för kvarteret Lägret som påbörjas under hösten 2019. 

Trädgårdsgatan har upphandlats och byggs färdigt under hösten 2019. 

Materialet till det nya förfrågningsunderlaget om parkentreprenaden görs klart 
under sommaren/hösten 2019. Målet är att förfrågan skickas ut under oktober 
2019. 

Fritid 
Nya konstgräsplanen på Bondsjöhöjdens IP har nu tagits i bruk och planen 
används ofta av både seniorlag och ungdomslag. Eftersom konstgräsmattan på 
planen är en granulatfri matta, vilket är nytt och ovanligt  
i Sverige, så ska kommunen utvärdera mattans egenskaper tillsammans med 
föreningslivet. Andra kommuner har visat intresse för konstgräset och vil ta del 
av våra erfarenheter.  
En upprustning av hela friluftsområdet på Fälleberget är genomfört med 
uppröjning samt nytt skyltsystem. En förbättring av anslutningsväg och 
parkering till Fällestugan är inplanerad under hösten. Högslättens löparbanor 
renoveras under september med helt ny beläggning och ny linjering vilket 
innebär att nationella tävlingar är möjliga att genomföra. 

Trafik 
Den resandenivån kommun idag har inom kollektivtrafiken och särskilt inom 
tätortstrafiken innebär att förseningar är permanenta och förväntas bli ännu 
sämre under vintermånaderna då kollektivtrafikresandet är som störst. För att 
säkerställa dagens tidtabell behövs åtgärder för 0,5 mnkr. Planeringsarbetet 
inför upphandling av färdtjänst pågår tillsammans med 
Kollektivtrafikmyndigheten (KTM) där underlagen skall vara färdigställda i början 
av 2020. Viktiga ställningstaganden för kommunen är bland annat vilka 
miljökrav som ska ställas på de fordon som ska upphandlas. 
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3 Verksamhetsmål 

3.1 Härnösandsperspektivet 

 

Nämndens mål 

 Antal resor med kollektivtrafik ska öka  

 

Indikatorer (mått) Rapporteras  

 Antalet resor med kollektivtrafik ska öka 

Prognosen av statistiken visar på att nämnden kommer att uppnå målet. 

Antalet resor för perioden är 536 452 och måltalet är 700 000 stycken på hela året. 
Måluppfyllelsen är 76,6% per sista augusti och prognosen visar på 800 000 resor på 
helår. 

T1 
T2 
T3 

Senaste analys 

Fortfarande en positiv resandeutveckling även efter kvartal 2 på grund av införandet av den 
subventionerade kollektivtrafiken. För enbart tätortstrafiken ligger resandeökningen på ca 50% jämfört 
med samma period 2018. 
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4 Ekonomi 

4.1 Utfall 

Budget 2019 för samhällsnämndens verksamheter är + 5,0 mnkr. 
Budgeterat överskott per sista augusti ligger på 3,4 mnkr och utfallet är på noll 
vilket betyder att Samhällsnämnden har en negativ avvikelse mot budget för 
perioden med 3,4 mnkr. Utfallet per sista augusti är 7,3 mnkr sämre än 
föregående år för samma period.  

Nämndens externa intäkter har ökat per sista augusti jämfört mot föregående år 
med 1,0 mnkr och skattemedlen är högre för perioden jämfört med tidigare år 
men är lika mycket på helår och beror på hur skattemedlen är periodiserade 
över året. 

Kostnaderna för perioden har ökat med 10,3 mnkr jämfört med föregående år 
för samma period. Personalkostnader samt fastighetskostnader är lägre än 
föregående år medan lokalhyror, avskrivningar och övriga kostnader ligger i 
samma nivå som föregående år. Kostnader för köp av verksamhet har en stor 
kostnadsökning mellan åren och beror på att entreprenaden tagit en kostnad för 
en uppgörelse med förra entreprenören avseende snöröjningskostnader på 4,2 
mnkr och kollektivtrafikens kostnader har ökat kraftigt mot budget med 3,8 mnkr 
per sista augusti.  

Utfallet på intäkter för perioden är 1,1 mnkr högre än budget per sista augusti 
2019. 

Nämndens kostnader per sista augusti visar på ett underskott mot budget med 
4,5 mnkr. Personalkostnaderna har ett överskott mot budget med 0,6 mnkr, köp 
av verksamhet har ett underskott mot budget med 6,5 mnkr och kan hänföras till 
entreprenaden och kollektivtrafiken. Fastighetskostnaderna ligger för perioden 
lägre än budget och ger ett överskott med 0,3 mnkr. Kostnader för avskrivningar 
ger ett överskott på 1,4 mnkr mot budget för perioden, då investeringar inte 
tagits anspråk i den takt som budgeterats. Övriga kostnader ger ett underskott 
mot periodens budget med 0,4 mnkr.  

Resultaträkning (mnkr) 
Utfall 

jan-aug 
2018 

Utfall jan-
aug 2019 

Budget jan-
aug 2019 

Differens 
utfall/budget 

Intäkter 132,8 135,8 134,7 1,1 

- varav tilldelade skattemedel 115,6 117,4 117,4 0,0 

- varav interna intäkter 2,7 2,7 1,7 1,0 

- varav externa intäkter 14,5 15,7 15,6 0,1 

Kostnader -125,5 -135,8 -131,3 -4,5 

- varav personalkostnader -29,7 -28,3 -28,9 0,6 

- varav köp av huvudverksamhet -34,4 -46,4 -39,9 -6,5 

- varav lokalhyra -9,5 -10,2 -10,3 0,1 

- varav fastighets- och driftskostnader -9,4 -8,6 -8,9 0,3 

- varav avskrivningar -23,6 -23,1 -24,5 1,4 

- varav övriga kostnader -19,0 -19,2 -18,7 -0,4 

Resultat 7,3 0,0 3,4 -3,4 
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4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

Samhällsnämnden har ett nollresultat per sista augusti, föregående år var 
utfallet 7,3 mnkr, men en budgetavvikelse som visar på ett underskott med  
3,4 mnkr. 2019 har nämnden ett budgeterat överskottskrav på 3,4 mnkr för 
perioden. 

Förvaltningsledningen och samhällsnämnd har tillsammans ett överskott för 
perioden med 2,1 mnkr. Budget för perioden är ett resultat på 0,4 mnkr vilket 
ger en positiv avvikelse på 1,7 mnkr. Avskrivningar på nämndens investeringar 
ger en positiv budgetavvikelse på 1,5 mnkr och förvaltningsledningens 
budgetavvikelse på 0,2 mnkr beror på högre intäkter samt lägre 
fastighetskostnader. 

Fritidsverksamheten har ett utfall på ett överskott med 1,6 mnkr och har ett 
budgeterat resultat på ett överskott med 1,7 mnkr, vilket medför en avvikelse 
med ett underskott mot budget på 0,1 mnkr per sista augusti. Badanläggningar 
har ett positivt utfall på 0,1 mnkr och inget överskottskrav. Överskottet för 
perioden beror främst på högre intäkter än budgeterat. 

Fritidsanläggningar har ett resultat som är i nivå med budget för perioden. 
Överskottet är 0,4 mnkr för perioden och avser hyror och fastighetskostnader.  
Fritids administration har ett underskott med 0,2 mnkr och avser främst 
vårdkasens alpina anläggning. Inget överskottskrav för perioden finns. 
Ungdomsverksamhetens ligger i nivå med budget per sista augusti med ett 
överskott på 1,3 mnkr. 

Trafikverksamheten har ett underskott på 2,3 mnkr och avvikelsen mot budget 
ger ett underskott på 3,0 mnkr. Kostnader för kollektivtrafiken är främsta 
anledning till underskottet men ett underskott på Härnösand Central finns 
också. Överskottskravet på trafikverksamheten är för perioden 0,7 mnkr.  
En handlingsplan upprättas separat. 

Miljöverksamheten har ett överskott på 0,1 mnkr och har en avvikelse mot 
budget med ett överskott på 0,1 mnkr. 

Plan- och byggverksamheten ger ett överskott på 1,9 mnkr. Skillnaden mot 
budget ger ett överskott på 1,4 mnkr och gäller personalkostnader och 
bostadsanpassningsbidrag. Överskottskravet för perioden ligger på 0,5 mnkr. 

Teknikverksamheten har underskott på 3,5 mnkr per sista augusti. Avvikelsen 
på 3,6 mnkr mot budget beror på överskottskrav på 0,1 mnkr. Underskottet 
beror främst på entreprenaden och att nämnden tagit en förlikningskostnad från 
förra entreprenören på  
4,2 mnkr och avser 2018. En handlingsplan upprättas separat.  

Resultaträkning per verksamhetsform 
(mnkr)  

Utfall 
jan-aug 

2018 

Utfall jan-
aug 2019 

- varav 
skattemedel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Samhällsnämnd 0,0 -0,1 0,9 0,0 -1,0 

Förvaltningsledning 2,5 2,2 28,2 1,1 -27,1 

Fritidsverksamhet 1,0 1,6 29,7 8,0 -36,1 

Miljöverksamhet 0,1 0,1 1,7 2,4 -3,9 

Plan- och byggverksamhet 0,9 1,9 5,5 2,3 -6,0 

Teknikverksamhet 2,1 -3,5 20,8 1,8 -26,1 

Trafikverksamhet 0,8 -2,3 30,5 2,8 -35,6 

Resultat 7,3 0,0 117,4 18,4 -135,8 
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4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Personalkostnaderna för nämnden har minskat med 0,4 mnkr mot samma 
period föregående år, vilket främst beror på vakanta tjänster. 

Nämnden har ett överskott mot budget på 0,6 mnkr per sista augusti för 
personalkostnader. Överskottskravet på personalkostnader ligger på totalt  
1,8 mnkr för perioden. Fritid med 1,3 mnkr för skolfritidsgårdar samt 0,5 mnkr 
för stadsarkitekttjänst som inte tillsätts under 2019. Plan och bygg har även 
ytterligare lägre personalkostnader då alla tjänster inte är tillsatta.  

Personalkostnad (mnkr)  
Utfall jan-
aug 2018 

Utfall jan-
aug 2019 

Budget jan-
aug 2019 

Differens 
utfall/budget 

Samhällsnämnd -0,8 -1,0 -0,9 -0,1 

Förvaltningsledning -1,7 -1,7 -1,9 0,1 

Fritidsverksamhet -13,9 -12,4 -12,1 -0,4 

Miljöverksamhet -3,1 -3,3 -3,4 0,1 

Plan- och byggverksamhet -4,5 -3,8 -4,6 0,7 

Teknikverksamhet -3,0 -3,6 -3,8 0,2 

Trafikverksamhet -2,7 -2,4 -2,4 0,0 

Totalt -29,7 -28,3 -28,9 0,6 

 

4.2 Prognos 

Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat om överskott på  
2,1 mnkr, det budgeterade resultatet är 5,0 mnkr på helår, vilket ger en 
avvikelse mot budget på minus 2,9 mnkr.  

Intäkterna beräknas ge ett överskott för nämnden på 1,8 mnkr för 2019. 
Intäkterna beror främst på en del större bygglovsärenden samt högre bidrag än 
budgeterat. 

Kostnaderna beräknas ge ett underskott på 4,7 mnkr mot budget.  

Prognosen för personalkostnaderna ger ett överskott på 0,8 mnkr mot budget 
på helår varav överskottskravet är 2,2 mnkr.  

Köp av huvudverksamhet beräknas ge ett underskott på 5,7 mnkr. 
Överskottskravet ligger på 1,0 mnkr och avser trafik. Den anropsstyrda trafiken  
i kommunens norra delar beställs inte under 2019 och Centrumlinjen sägs upp 
från och med juni 2019. Underskottet mot budget beror på kostnader som 
kopplas till kollektivtrafiken och ett ökat resande med färdtjänst samt att 
kommunen tagit en förlikningskostnad med förra entreprenören som avser 
snöröjningskostnader för 2018. En särskild handlingsplan upprättas och 
kommer att följas upp resten av året. 

Prognos avseende lokalhyra ligger i nivå med budget för 2019. Prognos för 
kostnad avseende avskrivningar visar på ett överskott på 1,5 mnkr då 
investeringar inte tagits i anspråk i den utsträckning som lagts i budget, 
överskottskravet ligger på 0,4 mnkr. Övriga kostnader har en prognos på ett 
underskott med 1,3 mnkr mot budget. Här ligger kostnad för digitalisering, 
juridiska ombud samt konsultkostnad för tillsyn på bygg. 
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Resultaträkning med prognos 
(mnkr) 

Årsbudget 
2019 

Årsprognos 
2019, apr 

Årsprognos 
2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Intäkter 207,7 207,1 209,5 1,8 

- varav tilldelade skattemedel 179,6 179,6 179,6 0,0 

- varav intäkter 28,1 27,5 29,9 1,8 

Kostnader -202,7 -202,0 -207,4 -4,7 

- varav personalkostnader -43,3 -43,4 -42,5 0,8 

- varav köp av huvudverksamhet -63,0 -62,2 -68,7 -5,7 

- varav lokalhyra -15,5 -15,5 -15,6 -0,1 

- varav fastighets- och driftskostnader -13,7 -13,8 -13,7 0,0 

- varav avskrivningar -36,8 -35,7 -35,3 1,5 

- varav övriga kostnader -30,4 -31,4 -31,7 -1,3 

Resultat 5,0 5,1 2,1 -2,9 

 

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Årsprognosen på 2,1 mnkr är inte en avvikelse mot budget utan ett beräknat 
resultat för nämnden på helår 2019. Avvikelsen är negativ och beräknas bli 2,9 
mnkr på helår.  

Förvaltningsledning har ett beräknat överskott på 2,3 mnkr och avser högre 
intäkter än budget gällande bidrag från Migrationsverket samt lägre 
fastighetskostnader. Här ligger även prognos för överskott på avskrivningar mot 
med 2,0 mnkr och underskott på nämnd med 0,1 mnkr. 

Prognosen för fritidsverksamheten 2019 är ett överskott på 2,4 mnkr. 
Badanläggningar har en prognos på ett överskott på 0,1 som främst beror på 
lägre kostnader för badplatser. Fritid administration har en prognos på ett 
överskott på 0,1 mnkr. Kostnaderna för vårdkasens anläggning ger ett beräknat 
underskott men täcks upp av intäkter gällande försäljning vid verksamhetsflytt 
av ridskoleverksamhet. Fritidsanläggningar har en prognos på ett överskott med 
0,2 mnkr. Fastighetskostnader har ett besparingskrav på 0,5 mnkr men behov 
att laga taket på Ängevallen gör att verksamheten belastas med en kostnad på 
cirka 0,3 mnkr och uppnår då inte resultatkravet. Ungdomsverksamheten 
beräknas ge ett överskott på 1,9 mnkr och avser skolfritidsgårdar. 

Miljöverksamheten har en prognos på 0,2 mnkr och är främst externa bidrag för 
naturvårdsåtgärder. 

Plan- och byggverksamheten har en prognos på 1,3 mnkr. Intäkterna ligger  
0,5 mnkr högre än budget med stora bygglovsärenden samt att 
personalkostnaderna ger ett prognostiserat överskott med 1,7 mnkr. Att inte ha 
en stadsarkitekt har sparat 0,8 mnkr för verksamheten. Externt tillsatt 
bemanning ger ett underskott med 0,9 mnkr och avser juridisk hjälp, 
digitalisering samt tillsynskonsult. 

Teknikverksamheten beräknar ett underskott på 0,4 mnkr och gäller främst köp 
av verksamhet på entreprenaden och lägre personalkostnader. 

Trafikverksamheten har en prognos på ett underskott med 3,6 mnkr som gäller 
den subventionerade (billigare resor för personer 20 år och äldre samt gratis för 
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ungdomar upp till och med 19 år) kollektivtrafikens kostnader, tillkommande 
kostnader för skolkort avseende 2017-2018 samt lägre intäkter på Härnösand 
Central. 

 

RR/verksamhetsform med prognos 
(mnkr) 

Årsprognos 
2019, aug 

-varav 
skattemedel 

-varav intäkter 
-varav 

kostnader 

Nämnd -0,1 1,3 0,0 -1,4 

Förvaltningsledning 2,3 42,3 1,5 -41,6 

Fritidsverksamhet 2,4 42,8 13,3 -53,7 

Trafikverksamhet -3,6 47,3 3,8 -54,6 

Miljöverksamhet 0,2 3,3 3,2 -6,3 

Plan- och byggverksamhet 1,3 9,0 3,5 -11,2 

Teknikverksamhet -0,4 33,6 4,7 -38,6 

Resultat 2,1 179,6 29,9 -207,4 

 

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Prognosen avseende personalkostnader för nämnden ger ett överskott på  
0,8 mnkr per sista december mot budget. Nämnden har en prognos på ett 
underskott för nämndens arvoden med 0,1 mnkr. 

Fritidsverksamheten förväntas ge ett prognostiserat underskott på 0,6 mnkr mot 
budget, främst för ungdomsverksamheten och badanläggningar. 

Trafikverksamheten har en prognos på personalkostnad i nivå med budget. 

Miljöverksamheten prognostiserar personalkostnader som ligger i nivå med 
budget. 

Plan- och byggverksamhet har en beräknad prognos på ett överskott med  
1,2 mnkr då flera tjänster inte varit tillsatt under året, främst för plan-
verksamheten. 

Teknikverksamheten har en prognos på ett överskott på 0,4 mnkr vilket är 
knutet till en tjänst som projektledare som inte beräknas tillsättas förrän  
under 2020. 

  

Personalkostnad prognos (mnkr)  
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos, 

aug 

Nämnd 1,3 1,4 1,4 -0,1 

Förvaltningsledning 2,8 2,8 2,8 0,0 

Fritidsverksamhet 18,1 18,5 18,7 -0,6 

Trafikverksamhet 3,6 3,6 3,6 0,0 

Miljöverksamhet 5,1 5,1 5,1 0,0 

Plan- & Byggverksamhet 6,9 6,6 5,7 1,2 

Teknikverksamhet 5,6 5,4 5,2 0,4 

Totalt 43,3 43,4 42,5 0,8 
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4.3 Investeringar 

 

Utfall 
Samhällsnämndens totala investeringsutgift uppgår till 11,5 mnkr per den sista 
augusti av nämndens totala budget på 49,0 mnkr. Detta ger ett utrymme för 
fortsatta investeringar på 37,5 mnkr mot budget. 

Fritidsverksamheten har förbrukat 0,4 mnkr av sin årsbudget som uppgår till  
4,1 mnkr. 

Teknikverksamheten har förbrukat 11,1 mnkr av sin budget på 44,9 mnkr. 
Investeringar som är pågående under perioden är bro över järnväg med ett 
utfall på 7,5 mnkr per sista augusti, som pågått sedan 2018, och har en budget 
på 20,0 mnkr för 2019. Bron är beräknad vara klar för öppning under oktober 
månad. Utredning och förstudie runt Utsprångskajen och Nybrogatans framtida 
utformning pågår och kommer att ligga till grund för inriktningsförslag och 
politiska beslut och har ett utfall på 2,2 mnkr. Utfallet per sista augusti för 
resterande investeringsutgifter avser upparbetade-, uppstarts- samt 
projekteringskostnader men även projektintäkter vilket ger en nettoutgift på  
1,4 mnkr. 

Prognos 
Flera objekt kommer att vara projekterade och upphandlade med byggstart 
under hösten vilket innebär att utgifterna kommer att öka under hösten och 
vintern. Det stora projektet att byta bron över järnvägen kommer att färdigställas 
under oktober och enligt senaste projektprognosen håller projektet budgeten. 

 Trädgårdsgatan etapp 1 och 2 trafiksäkerhet cirka 7,5 mnkr 

 Frideborgsgatan del av 2019, trafiksäkerhet, Gång- och cykelnät  
cirka 3,0 mnkr (2019) 

 Järnvägsbron cirka 21 mnkr (2019) 

 Vårstagatan, förstärkning, trafiksäkerhet cirka 2,0 mnkr 

 Strengbergsgatan etapp 2, Gång- och cykelnät, trafiksäkerhet  
cirka 2,5 mnkr  

 Utredning Utsprångskajen cirka 2,5 mnkr 

 Utredning Nybrogatan cirka 1,0 mnkr 

 Belysningsprojekt ca 1,0 mnkr 

 

Fritidsverksamheten beräknar att följa budget på 4,1 mnkr. Av årets budget 
återstår 3,7 mnkr där förvaltningen planerar för bland annat spontanidrottsplats, 
ismaskin bandyplan, ny beläggning av löparbanor på Högslätten som slutfördes 
inför tävling 7-8 september, utredning av friluftsområde vid Godstjärn, 
avslutning av skyltprojekt motionsspår samt alpina liftar. Under 2019 kommer 
också ett projekt i samarbete med Teknik och Härnösandshus för utemiljön på 
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lägret att påbörjas. 

Investeringsbudget för Teknik beräknas uppgå till en beräknad volym på 44,9 
mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder ingår i de gatuprojekt som genomförs under året. 
Tillgänglighetsanpassningar beräknas ingå i centrumprojekt som har en 
totalbudget på 3,0 mnkr. Återinvestering av gator på Strengbergsgatan och 
Vårstagatan. Park har en budget på 1,2 mnkr där bland annat lekplats 
Hässjevägen ingår. 

Konstbyggnader och kajer beräknas ligga på 23,3 mnkr återinvestering av broar 
samt Järnvägsviadukten. Budget för belysning ligger på 1,0 mnkr för 
Strengbergsgatan, Hässjevägen och Daghemsvägen. 

 

Investeringar (mnkr) 
Investering 

jan-aug 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Fritidsverksamhet 0,4 4,1 4,1 0,0 

Miljöverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teknikverksamhet 11,1 44,9 44,9 0,0 

Totalt 11,5 49,0 49,0 0,0 

 



Tertialrapport 2 inkl. prognos, samhällsnämnd 14(15) 

5 Framtiden 

Miljö 
Miljö- och livsmedelstillsynen har utförliga tillsynsplaner för ett stort antal objekt 
och områden som ska genomföras under året. Under hösten kommer det att tas 
fram informationsunderlag om hälsoskydd för företag, inför tillsyn inom området, 
som genomförs med inriktning på egenkontroll. Arbetet med att utveckla 
systemet för att nå målen med våra tillsynsbesök kommer att fortsätta.  

Utifrån förstudien för åtgärder inom Gerestabäcken kommer avdelningen att 
söka stadsbidrag i form av LONA-bidrag för att kunna genomföra åtgärder 
under 2020. Länsstyrelsen har även meddelat att nya medel tillkommit för 2019 
att söka och möjligheten för att genomföra projektet om området vid Godstjärn 
som vi tidigare sökt bidrag för kommer att utredas.  

Eftersom alla fastighetsägare till flerbostadshus inte har rapporterat 
radonmätningar så kommer radonprojektet att fortsätta fram till sommaren 
2020. 

I höst kommer e-tjänster att byggas för att ersätta de blanketter som upphör vid 
årsskiftet. 

Energimyndigheten kommer under hösten att informera om nya nationella 
insatsprojekt för energi- och klimatrådgivningen, vilket kommer att genomföras 
under 2020 där avdelningen deltar. 

Plan och Bygg 
Den papperslösa ärendehanteringen har genomförts men arbetet kommer att 
pågå under resten av året med att säkerställa rutiner och arbetssätt. Projekt ”e-
plattform” kommer att startas upp och möjliggöra en förening mellan e-tjänster 
och ärendehanteringssystem. För att detta ska kunna fungera optimalt så 
behöver avdelningen även se över de befintliga e-tjänsterna. Under 2020 
kommer arbetet med att införa en papperslös tillsynsprocess att påbörjas.  

Under våren och sommaren 2019 har man inte märkt av en minskning av 
antalet bygglovsärenden som har kommit in. Hösten förväntas se likadan ut 
vilket kommer att ställa höga krav på handläggarna för att uppfylla lagstadgade 
handläggningstider och hålla en god kundservice.  

I detaljplanearbetet märks en fortsatt ökning av antalet ärenden och det är 
planer för fortsatt möjlighet till bostadsbyggande som är dominerande.  

Rekrytering av en planhandläggare pågår. Förhoppningen är att den nya 
handläggaren ska vara på plats innan årsskiftet. Stadsarkitekttjänsten är 
fortfarande inte tillsatt och vid behov kan tidigare stadsarkitekt anlitas. 
Förvaltningen behöver utreda om kompetensen behövs i kommunen eller kan 
lösas på andra sätt.  

Teknik 
2020 blir en utmaning för avdelningen då investeringsbudgeten är minskad. 
Flerårsplanen för investeringar och beläggningar är ändrad och prioritering av   
vilka objekt som ska genomföras är extra viktig. 

Under 2020 kommer den nya parkentreprenaden att påbörjas. Första juni 2020 
ska ny entreprenör påbörja avtalet. Stor vikt har lagts på att fortsätta vårt arbete 
med främja vår miljö. 
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Teknikavdelningen fortsätter sitt interna arbete med en förbättrad service till 
medborgarna. Öppenhet och snabb information ska prioriteras. 

Fritid 
VI har fortfarande inte fått besked om den EU-ansökan som lämnats in för en 
utveckling av Vårdkasbacken med en ombyggnad av liftsystemet i stora backen 
för att möjliggöra för cyklar att sommartid använda liften. Tanken med 
ombyggnaden är att även kunna bygga en downhillbana som gör att backen 
kan användas sommartid. Utrymmena på Högslättens Sportcentrum har 
fortfarande stora renoveringsbehov som måste prioriteras i framtiden. Planering 
för en ny framtida sporthall står högt på listan över projekt som måste prioriteras 
inför framtiden, då efterfrågan är stor bland våra föreningar på inomhusytor för 
framförallt handboll och innebandy.  

Trafik 
Fortfarande har inte vår trafikentreprenör Bybergs o Nordins busstrafik kommit 
igång med den nya så kallade bussappen, som är ett pilotprojekt för framtida 
nya trafiklösningar. Senaste beskedet är att projektet ska komma igång under 
2019, vilket kommer att skapa stort intresse i landet för nya förbättrade 
trafiklösningar. Den stora resandeökning som skett inom framförallt vår 
tätortstrafik gör att behovet av justeringar av linjenätet och körtider på olika linjer 
är stort. Där körtider måste förlängas kan det bli aktuellt med fler bussar vilket 
innebär ökade kostnader för i första hand tätortstrafiken. 

Arbetet med översynen av Kollektivtrafikmyndighetens organisation fortsätter 
och det finns idag inga beslut om förändringar. 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden 
inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, 
omsorg om funktionshindrade, samt äldreomsorg och inom den kommunala 
hälso- och sjukvården, tillstånd för alkoholservering, samt ytterligare några 
lagområden liksom vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när 
vården och omsorgen av en kommunal angelägenhet har lämnats över till 
annan aktör med stöd av kommunallagen. 

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det 
finns insatser som inte styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt 
och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. Socialförvaltningen har fem 
verksamhetsområden, hälso- och sjukvård, hemtjänst, särskilt boende, individ 
och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Direkt underställd 
socialnämnden finns också medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för 
kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns 
personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas 
rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat. 
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2 Viktiga händelser 

Individ- och familjeomsorgen 

Under andra tertialet har kostnader för försörjningsstöd fortsatt att minska. 
Framförallt beroende på fler sysselsatta och sänkta kostnader för nyanlända.  

Den länsgemensamma familjehemsorganisationen (GFO) som ska ansvara för 
rekrytering av nya familjehem startade upp i juni. GFO förväntas bidra till lägre 
kostnader för konsulentstödda familjehem.  

 

Biståndsenheten 

Enheten jobbar aktivt med externa placeringar inom omsorgen, både för att få 
ned kostnader, men även för ökad kvalitet. Enhetschefen slutade för att gå 
vidare till annat jobb den sista augusti. Ersättningsrekrytering är det mest 
sannolika, men en mindre översyn pågår över framtida struktur.  

 

Omsorg om funktionshindrade 

Verksamhetsområdet har fortfarande några kostnadsintensiva ärenden, det vill 
säga en-mot-en lösningar för brukare som utifrån sitt behov behöver bo under 
anpassade former. Det kan till exempel vara lösningar där brukaren bor i 
enskild gruppbostad med stöd av personalgrupp.  

Branden som inträffade vid Vårstagatan 9A/9B i slutet av mars innebar att nio 
brukare stod utan bostad. Ugglan är tillfällig hemvist och beräknad återflytt till 
Vårstagatan är juni 2020.  

 

Hemtjänst 

De utförda hemtjänsttimmarna under tertial 2 har legat mellan 594 och 618 
utförda timmar per dag, i hela kommunen. Av det står privata utförare för cirka 
22,5 % av den utförda tiden. Den kommunala hemtjänsten har kostat mer än 
budgeterat vilket till största del beror på högre personalkostnader än 
budgeterat. Verksamheten upplever fortsatt relativt stora svängningar på 
enhetsnivå gällande personers behov av hemtjänst, vilket gör det komplicerat 
att hinna korrigera personalantalet i tillräckligt snabb takt. Under årets första två 
tertial har mellan 92 och 93 procent av alla kostnader varit personalkostnader.  

 

Särskilt boende 

Särskilda boendena Ugglan och Älandsgården övergick i februari 2019 till 
kommunal regi efter att ha varit på entreprenad. Socialnämnden tog beslut om 
att Ugglans särskilda boende successivt ska avvecklas under 2019 och senast 
juni 2020. Avvecklingen av boendet pågår och hittills har 24 platser avvecklats.  

Socialnämnden tog beslut om att tillfälligt omvandla en korttidsavdelning till 
särskilda boendeplatser för demens. Denna förändring är utförd under februari 
och idag bor brukare med demensdiagnos tillsvidare i dessa lägenheter. Färre 
korttidsplatser kräver ett fortsatt arbete med att utveckla nya arbetssätt och 
rutiner. 
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Beslut togs även att alla tjänster som aktivitetsledare skulle avvecklas. 
Förändringen är genomförd under februari och mars. Förändringen har under 
årets åtta första månader fått konsekvenser för möjligheterna att kunna ge de 
som bor på kommunens äldreboenden aktiviteter i samma utsträckning som 
tidigare. Nya arbetssätt håller på att tas fram för att se i vilken grad aktiviteter 
kan planeras in. Under årets första åtta månader ses en tydlig negativ 
konsekvens att kommunen inte längre kan erbjuda aktiviteter i samma nivå som 
tidigare.  

Nattbemanningen på Koltrastens och Ädelhems äldreboenden förändrades då 
beslut togs om sänkt bemanning. Nya arbetssätt har arbetats fram samt hjälp 
av välfärdsteknik har möjliggjort förändringen som är genomförd och nu 
fortlöper bra. 

De förändringar och beslut som togs i och med den ekonomiska situationen 
påverkar hela verksamheten särskilt boende. Ett omfattande omställningsarbete 
pågår och har till viss del genomförts. Besluten om besparingar samt 
omställningsarbetet ställer krav på verksamheten att arbeta fram nya arbetssätt 
och se över möjligheterna till att i större utsträckning använda välfärdsteknik. I 
och med alla förändringar som genomförts under årets första åtta månader har 
både brukare och medarbetare påverkats.  

För närvarande finns en kö till särskilt boende på knappt 30 personer, en 
markant ökning jämfört med första tertialet. 

 

Hälso- och sjukvård 

Omställningsarbete pågår utifrån beslut om kostnadsreduceringar. Under årets 
första månader trädde avvecklingen av två sjukskötersketjänster i kraft. Detta 
har tillsammans med andra händelser både i nutid samt i tid tillbaka fått 
konsekvenser. Ett antal sjuksköterskor har valt att säga upp sina tjänster vilket 
har påverkat organisationen i hög grad. Ett stort behov av rekrytering har 
inneburit att organisationen varit tvungen under sommaren att bemanna via 
bemanningsföretag.  

Ett stort arbetsmiljöarbete pågår nu inom organisationen. Rutiner och riktlinjer 
ses över löpande utifrån prioritering.  

 

Förvaltningsövergripande 

Härnösands kommun har tilldelats stimulansmedel för investeringar i 
välfärdsteknik i omsorgen. Välfärdsteknik syftar till att behålla eller öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper 
förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Socialförvaltningen har valt att bland 
annat investera i In Print, Digitalt kassasystem, VR glasögon, iPads samt 
bärbara datorer för att möjliggöra mobil dokumentation för biståndshandläggare 
och legitimerad personal. Implementering av de olika satsningarna har skett 
under våren 2019. Tidigare digitala satsningar inom våra verksamheter är 
nyckelfria lås, digitala trygghetslarm samt trygghetstillsyn via kamera nattetid.  

Förberedelsearbetet för att genomföra en upphandling av nytt 
verksamhetssystem är inne i sin slutfas. Färdigställt förfrågningsunderlag 
planeras kunna gå ut under tredje tertialet 2019.  
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3 Verksamhetsmål 

3.1 Mål 7 - Framtidens arbetsgivare 

3.1.1 Minskad sjukfrånvaro inom Socialförvaltningen 

 

Sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen har minskat sedan tertial 1 2019 och det 
ackumulerade sjuktalet för januari till och med juli uppgår till 6,2 %. Detta 
medför att måltalet på 6,8 % har uppnåtts under tertial 2. 

 
  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli 

7,28 % 7,59 % 6,96 % 5,84 % 5,72 % 5,31 % 4,69 % 

  

 

Utfall under tidigare år 

2015 2016 2017 2018 

8,3 % 7,8 % 7,58 % 6,36 % 



Tertialrapport 2 inkl. prognos, nämnd 7(21 

4 Ekonomi 

4.1 Utfall 

Socialnämnden redovisar ett budgetunderskott på 1,5 miljoner kronor under 
årets första åtta månader. Underskottet motsvarar 0,3 procent av den totala 
budgeten för perioden. 

 

 
Den gula linjen visar nämndens budget som är noll. Staplarna ovanför budgetlinjen visar positivt resultat och     
staplarna nedanför budgetlinjen visar negativt resultat. Staplarna visar ett ackumulerat resultat. 

 

Augusti månads positiva resultat beror främst på intäkter motsvarande 2,6 
miljoner kronor från Migrationsverket som avser en tidigare period. 
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Kostnaderna överstiger budget med 17 miljoner kronor vilket främst beror på 
högre kostnad för köp av huvudverksamhet. Högre volym för placeringar 
verkställda av externa aktörer, personlig assistans och hemtjänst ingår i denna 
post. En annan betydande avvikelse är personalkostnader, varav 3,4 miljoner 
kronor avser arvoden och omkostnadstillägg för bland annat familjehem och 
kontaktperson. 

Högre intäkter motsvarande 15,5 miljoner kronor än budgeterat täcker delvis 
upp kostnadsavvikelsen. Den enskilt största positiva avvikelsen är 
bidragsintäkter från Migrationsverket motsvarande 7,3 miljoner kronor. Dessa 
bidragsintäkter avser främst schablon för nyanlända och återsökning av 
kostnader för placeringar och personlig assistans.  

Årets utfall är 29,4 miljoner kronor bättre än samma period föregående år. De 
främsta anledningarna till denna resultatförbättring beror dels på en ökning av 
tilldelade skattemedel samt besparingsåtgärder. 

Köp av huvudverksamhet visar den största avvikelsen mellan åren vilket beror 
på att de två särskilda boenden som tidigare varit på entreprenad övergått till 
egen regi i februari i år. 
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Resultaträkning (mnkr) 
Utfall 

jan-aug 
2018 

Utfall jan-
aug 2019 

Budget jan-
aug 2019 

Differens 
utfall/budget 

Intäkter 458,5 477,2 461,7 15,5 

- varav tilldelade skattemedel 376,6 401,3 401,3 0,0 

- varav interna intäkter 2,1 1,8 1,3 0,5 

- varav externa intäkter 79,8 74,1 59,1 15,0 

Kostnader -489,4 -478,7 -461,7 -17,0 

- varav personalkostnader -296,7 -309,0 -302,7 -6,3 

- varav köp av huvudverksamhet -85,7 -64,7 -52,2 -12,5 

- varav ekonomiskt bistånd -18,2 -16,6 -17,6 1,0 

- varav lokalhyra -42,9 -41,5 -41,8 0,3 

- varav fastighets- och driftskostnader -2,9 -3,0 -2,5 -0,5 

- varav avskrivningar -0,5 -0,5 -0,7 0,2 

- varav övriga kostnader -42,5 -43,4 -44,2 0,8 

Resultat -30,9 -1,5 0,0 -1,5 

 

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

Utfallet ackumulerat augusti visar på ett underskott motsvarande 1,5 miljoner 
kronor. En del verksamheter redovisar ett överskott mot budget och en del 
redovisar ett underskott mot budget. 

 

 
Diagrammet visar utfallet mot budget per verksamhetsområde. De röda staplarna är negativa avvikelser och de      
gröna staplarna är positiva avvikelser.  
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Hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 4,4 miljoner kronor varav 1,3 
miljoner kronor avser hemtjänstpeng. Hemtjänstpeng är den ersättning som 
betalas ut för utförd tid hos brukare till både privata och kommunala utförare. I 
hemtjänstpeng inryms även omsorgsintäkter, bidragsintäkter och kostnader för 
matdistribution. 

Andelen utförd tid som utförts av privata utförare ligger i genomsnitt på 22,2 % 
för 2019. 

Underskottet på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat 
har utförts. Under årets första åtta månader har 4 403 fler timmar utförts, vilket 
motsvarar i genomsnitt 18,1 timmar per dag.   

 

 
Visar utförda tiden av hemtjänstpeng. Den röda linjen är årets utfall och den svarta linjen är årets budget. Den      
utförda tiden i slutet av 2017 och början av 2018 kan vara missvisande och ej jämförbar på grund av byte av         
system under denna period.  

 

Den kommunala hemtjänstens underskott på 3,1 miljoner kronor beror främst 
på att personalkostnaderna är högre än erhållna intäkter. Då 
personalkostnaderna står för mer än 90 % av de totala kostnaderna och att 
intäkterna varierar över tid påverkas möjligheten att hinna ställa om 
verksamheten i den takt som krävs. Intäkterna erhålls baserat på utförd tid hos 
brukare. Diagrammet nedan visar att intäkterna varierar över tid. 
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Utförd tid i genomsnitt per dag och månad för den kommunala hemtjänstutföraren. 
 

 

Särskilt boende visar på ett överskott motsvarande 4,5 miljoner kronor. Den 
enskilt största delen av överskottet kan förklaras av att personalkostnaderna är 
lägre än budgeterat. Anledningen till detta är att de flesta av 
besparingsåtgärderna som vidtagits har trätt i kraft tidigare än beräknat. Särskilt 
boende har även högre intäkter i form av omsorgs- och hyresavgifter än 
budgeterat, vilket ger en positiv påverkan på 1,1 miljoner kronor.  

Hälso- och sjukvård uppvisar ett underskott motsvarande 2,3 miljoner kronor. 
Högre personalkostnader och kostnader för inhyrd personal är de främsta 
orsakerna till underskottet. En förklaring till detta är att det har varit svårt att 
rekrytera sjuksköterskor till vakanta tjänster vilket har lett till behov av både 
timvikarier och övertid för ordinarie personal. Inhyrd personal från 
bemanningsföretag har också köpts in. 

Inom Individ- och familjeomsorg är placeringskostnaderna för barn och unga 
högre än budgeterat och den främsta orsaken till underskottet. Kostnaderna har 
överstigit budget med 6,8 miljoner kronor. Kostnadsavvikelsen täcks delvis upp 
av högre intäkter än budgeterat motsvarande 2,7 miljoner kronor. Intäkterna är 
främst bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning.  
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Visar kostnader för placeringar för barn och unga inom Individ- och familjeomsorg där den svarta linjen är årets   
budget per månad. Periodiseringsavvikelser mellan månader kan förekomma. 

 

En annan orsak till underskottet inom Individ- och familjeomsorgen är lägre 
intäkter än budgeterat för Bogården (utredningshem för barn och föräldrar). 
Intäktsavvikelsen är 1,2 miljoner kronor vilket beror på en period med lägre 
planerad beläggning på grund av en enskild händelse under årets första 
månader. 

Försörjningsstöd/”Jobbsatsningen”1 har ett överskott på cirka 3,9 miljoner 
kronor mot budget, vilket är en kombination av både högre intäkter samt lägre 
kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Intäkterna avser återbetalning av 
ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan samt schablonersättning från 
Migrationsverket. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har minskat 
med i genomsnitt 28 hushåll per månad under årets första åtta månader i 
jämförelse med samma period i fjol. 

 

                                                      
1 ”Jobbsatsningen” är en samverkan med Arbetslivsförvaltningen för personer långt från arbetsmarknaden. 
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Visar kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd där den svarta linjen är årets budget per månad. 
Periodiseringsavvikelser mellan månader kan förekomma. 

 

Omsorg om funktionshindrade redovisar ett överskott motsvarande 0,1 miljoner 
kronor. Kostnader för individuella insatser som exempelvis kontaktperson, 
ledsagning och avlösning i hemmet samt kostnader för köp av verksamhet av 
extern aktör är 2,5 miljoner kronor högre än budgeterat. Högre intäkter från 
bland annat Migrationsverket än budgeterat ger ett positivt resultat. 

 
Visar kostnader för placeringar inom Omsorg om funktionshindrade där den svarta linjen är årets budget per       
månad. Periodiseringsavvikelser mellan månader kan förekomma. 
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Fler individer med personlig assistans samt högre omsorgsbehov än budgeterat 
där kommunen har hela kostnadsansvaret ger ett underskott motsvarande 0,7 
miljoner kronor.  

 

Resultaträkning (mnkr) 
Utfall 

jan-aug 
2018 

Utfall jan-
aug 2019 

- varav 
skattemedel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Socialnämnd 0,2 -0,1 1,0 0,0 -1,1 

Förvaltningsledning 0,9 0,4 10,7 0,0 -10,3 

Administration 0,1 0,3 3,3 0,0 -3,0 

Anhörig- och närståendestöd 0,4 0,5 2,5 0,1 -2,1 

Serviceenhet och nattpatrull 0,2 0,4 7,0 1,2 -7,8 

Biståndsenhet 0,2 0,0 4,7 0,0 -4,7 

Hospice och Betalningsansvar -0,5 -0,4 0,4 0,1 -0,9 

Hemtjänst -9,5 -4,4 59,5 7,8 -71,8 

Särskilt boende 0,5 4,4 108,9 22,9 -127,4 

Hälso- och sjukvård -1,3 -2,3 27,2 1,0 -30,5 

Individ- och familjeomsorg -6,6 -3,7 42,6 18,7 -65,0 

Försörjningsstöd/"Jobbsatsningen" -3,3 3,9 14,8 6,3 -17,2 

Omsorg om funktionshindrade -4,7 0,1 95,7 16,2 -111,8 

Personlig assistans -7,5 -0,7 22,8 1,6 -25,1 

Resultat -30,9 -1,5 401,3 75,9 -478,7 

 

 

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Personalkostnaderna är 6,3 miljoner kronor högre än budgeterat. 

Den kommunala hemtjänsten avviker från budgeten med 1,7 miljoner kronor. 
En anledning till avvikelsen är att hemtjänstvolymerna har varit högre än 
budgeterat vilket leder till högre personalkostnader. 

Särskilt boende visar på ett överskott med 1,6 miljoner kronor. Den största 
anledningen till den positiva avvikelsen är att besparingarna haft en positiv 
ekonomisk effekt tidigare än beräknat.   

Hälso- och sjukvård har haft 1,4 miljoner kronor högre personalkostnader än 
budgeterat. Detta förklaras till stor del av högre kostnader för timvikarier och 
övertidsersättning.  

Individ- och familjeomsorgens underskott beror främst på högre kostnader för 
arvoden och omkostnadstillägg till familjehem än budgeterat. 

Underskottet för personalkostnader inom Omsorg om funktionshindrade 
förklaras av högre kostnader för egen personal inom boenden och daglig 
verksamhet samt högre kostnader för arvoden för individuella insatser som 
exempelvis ledsagning och kontaktperson. 

 

 



Tertialrapport 2 inkl. prognos, nämnd 15(21 

Personalkostnad, utfall (mnkr)  
Utfall jan-
aug 2018 

Utfall jan-
aug 2019 

Budget jan-
aug 2019 

Differens 
utfall/budget 

Socialnämnd -0,8 -1,0 -0,8 -0,2 

Förvaltningsledning -5,8 -6,4 -6,3 -0,1 

Administration -2,6 -2,2 -2,3 0,1 

Anhörig- och närståendestöd -2,6 -1,9 -2,1 0,2 

Serviceenhet och nattpatrull -5,7 -5,6 -5,7 0,1 

Biståndsenhet -4,2 -4,5 -4,5 0,0 

Kommunal hemtjänst -54,7 -52,6 -50,9 -1,7 

Särskilt boende -78,2 -90,3 -91,9 1,6 

Hälso- och sjukvård -20,2 -21,4 -20,0 -1,4 

Individ- och familjeomsorg -41,8 -37,7 -34,9 -2,8 

Omsorg om funktionshindrade -80,1 -85,3 -83,1 -2,2 

Totalt -296,7 -309,0 -302,7 -6,3 

 

4.2 Prognos 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 7,4 miljoner kronor vid årets 
slut, vilket motsvarar 1 % av årets totala budget. 

Kostnaderna prognostiseras till ett underskott på totalt 27 miljoner kronor i 
jämförelse mot budget. De största avvikelserna är personalkostnader och köp 
av huvudverksamhet. 

Intäkterna prognostiseras till 19,6 miljoner kronor bättre än budgeterat och 
täcker till viss del upp kostnadsavvikelsen. Den största delen av intäktsökningen 
avser bidragsintäkter motsvarande 14,6 miljoner kronor. Dessa bidragsintäkter 
erhålls främst från Migrationsverket. 

Prognosen visar på ett försämrat helårsresultat med 7,4 miljoner kronor i 
jämförelse med tidigare prognos. Detta beror främst på större volymer för 
placerade barn och unga och utförd hemtjänst samt högre personalkostnader i 
jämförelse med läget vid tertial 1. 

 

Resultaträkning med prognos (mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Intäkter 685,6 702,3 705,2 19,6 

- varav tilldelade skattemedel 596,6 596,6 596,6 0,0 

- varav intäkter 89,0 105,7 108,6 19,6 

Kostnader -685,6 -702,3 -712,6 -27,0 

- varav personalkostnader -449,5 -456,4 -460,6 -11,1 

- varav köp av huvudverksamhet -76,1 -89,2 -94,0 -17,9 

- varav ekonomiskt bistånd -26,3 -25,0 -24,6 1,7 

- varav lokalhyra -62,7 -62,6 -62,2 0,5 

- varav fastighets- och driftskostnader -3,8 -4,1 -4,4 -0,6 

- varav avskrivningar -1,0 -0,8 -0,8 0,2 

- varav övriga kostnader -66,2 -64,2 -66,0 0,2 

Resultat 0,0 0,0 -7,4 -7,4 

 



Tertialrapport 2 inkl. prognos, nämnd 16(21 

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Prognosen för hemtjänst visar på ett underskott på 5,8 miljoner kronor varav 
hemtjänstpeng står för ett underskott på 2 miljoner kronor och den kommunala 
hemtjänsten för 3,8 miljoner kronor. 

Anledningen till att prognosen för hemtjänstpeng visar på ett underskott är 
bland annat att den utförda tiden inte har minskat som tidigare somrar utan har 
istället fortsatt på en högre nivå än budgeterat. Den utförda tiden beräknas 
framöver att avvika från budget lika mycket som den gjort i genomsnitt de första 
åtta månaderna, 18,1 timmar per dag. 

 

 
Visar utförda tiden av hemtjänstpeng. Den streckade röda linjen visar på prognosen för sep-dec. 

 

Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett underskott på 3,8 miljoner 
kronor. Det är främst personalkostnaderna som avviker mot budget. Den största 
kostnaden som den kommunala hemtjänsten har är personalkostnader. Detta 
tillsammans med att intäkterna varierar över tid påverkar möjligheten att hinna 
ställa om verksamheten i år. Detta gör att den kommunala hemtjänsten 
prognostiserar med ett fortsatt underskott.  

Särskilt boende prognostiserar ett överskott med 4 miljoner kronor. Utfallet per 
den sista augusti är 4,5 miljoner kronor. Detta innebär att helårsprognosen visar 
på en försämring med 0,5 miljoner kronor mot augusti månads utfall. En 
bidragande orsak är den arbetsmiljömässigt befogade lyftteknikutbildning som 
ska genomföras under senare delen av året. En annan orsak är att 
avvecklingen av boendet Ugglan inte kan följa planen vilket beror på 
fullbeläggning på övriga särskilda boenden samt en kö till boendeplatser. 

Hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott på 3,5 miljoner kronor. 
Personalkostnader är en bidragande orsak till det prognostiserade underskottet. 
Kostnader för inhyrd personal från bemanningsföretag bidrar också till 
underskottet. Planen framöver är att fylla vakanta tjänster för att inte behöva ta 
in bemanningsföretag de sista två månaderna.  
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Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott på 5,5 miljoner kronor 
vilket beror på högre kostnader för placeringar av barn och unga än budgeterat.  

Försörjningsstöd där Jobbsatsningen är inkluderad prognostiserar ett överskott 
motsvarande 4,9 miljoner kronor. Bidragsintäkterna beräknas fortsätta överstiga 
budget och prognostiseras till 3,3 miljoner kronor bättre än årsbudget. 
Prognosen för utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas till 1,7 miljoner lägre än 
budget på grund av att antalet hushåll har minskat. 

Omsorg om funktionshindrade lägger en årsprognos på ett underskott 
motsvarande 1,5 miljoner kronor vilket främst beror på att kostnaderna för 
externa placeringar samt individuella insatser är högre än budgeterat. 

Inom området personlig assistans prognostiseras ett underskott på 1,6 miljoner 
kronor vilket beror på att volymerna är högre än budgeterat trots att 
Försäkringskassan har tagit över kostnadsansvaret för ett ärende. 

 

Resultaträkning med prognos (mnkr) 
Årsprognos 

2019, aug 
-varav 

skattemedel 
-varav intäkter 

-varav 
kostnader 

Socialnämnden -0,1 1,5 0,0 -1,6 

Förvaltningsledning 0,7 16,0 0,0 -15,3 

Administration 0,5 5,1 0,0 -4,6 

Anhörig- och närståendestöd 0,6 3,7 0,1 -3,2 

Serviceenhet och nattpatrull 0,4 10,4 2,1 -12,1 

Biståndsenhet 0,0 7,1 0,0 -7,1 

Hospice och Betalningsansvar -0,4 0,5 0,1 -1,0 

Hemtjänst -5,8 88,5 11,5 -105,8 

Särskilt boende 4,0 157,6 34,0 -187,6 

Hälso- och sjukvård -3,6 41,8 1,6 -47,0 

Individ- och familjeomsorg -5,5 64,7 26,3 -96,5 

Försörjningsstöd/"Jobbsatsningen" 4,9 22,2 8,3 -25,6 

Omsorg om funktionshindrade -1,5 143,4 22,7 -167,6 

Personlig assistans -1,6 34,1 1,9 -37,6 

Resultat -7,4 596,6 108,6 -712,6 

Hemtjänst inkluderar både hemtjänstpeng och kommunal hemtjänst. 

 

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Personalkostnaderna prognostiseras till ett underskott motsvarande 11,1 
miljoner kronor. 

Volymerna för utförd hemtjänst beräknas vara högre än budgeterad nivå. Detta 
leder till att personalkostnaderna inom den kommunala hemtjänsten 
prognostiseras vara högre än budget.  

Särskilt boende redovisar ett överskott motsvarande 1,6 miljoner kronor 
ackumulerat augusti. I prognosen beräknas detta överskott bli ett knappt 
underskott på 0,1 miljoner kronor. Detta beror till största del på vikariekostnader 
för lyftteknikutbildning som ska genomföras under senare delen av året samt att 
avveckling av boendet Ugglan inte har möjlighet att följa planen. 
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Personalkostnaderna inom Hälso- och sjukvård prognostiseras till ett underskott 
på 2,1 miljoner kronor. 

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott motsvarande 3,8 
miljoner kronor vilket främst beror på högre kostnader för arvoden och 
omkostnadstillägg till familjehem än budgeterat. 

Ett underskott motsvarande 2,9 miljoner kronor prognostiseras för Omsorg om 
funktionshindrade. 1,5 miljoner kronor avser arvoden och omkostnadstillägg för 
individuella insatser. 

 

Personalkostnad prognos (mnkr)  
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos, 

aug 

Socialnämnden -1,2 -1,6 -1,6 -0,4 

Förvaltningsledning -9,4 -9,4 -9,1 0,3 

Administration -3,7 -3,7 -3,3 0,4 

Anhörig- och närståendestöd -3,0 -2,9 -2,8 0,2 

Serviceenhet och nattpatrull -8,4 -8,7 -8,7 -0,3 

Biståndsenhet -6,8 -6,8 -6,8 0,0 

Kommunal hemtjänst -75,2 -75,7 -77,6 -2,4 

Särskilt boende -134,0 -131,5 -134,1 -0,1 

Hälso- och sjukvård -31,0 -32,3 -33,1 -2,1 

Individ- och familjeomsorg -52,2 -56,2 -56,0 -3,8 

Omsorg om funktionshindrade -124,6 -127,6 -127,5 -2,9 

Totalt -449,5 -456,4 -460,6 -11,1 

 

4.3 Investeringar 

Under året har inventarier till en grupplokal inom hemtjänsten och tvättmaskiner 
till särskilt boende införskaffats. 

Prognosen är att resterande del av investeringsbudgeten kommer att nyttjas för 
inköp av markiser och ett staket till särskilt boende. 

 

Investeringar (mnkr) 
Investering 

jan-aug 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Inventarier 0,2 0,5 0,5 0,0 

Totalt 0,2 0,5 0,5 0,0 
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5 Framtiden 

Individ- och familjeomsorgen 

Då det fortsatt är oklart hur Arbetsförmedlingens framtida verksamhet i 
kommunen kommer att se ut, är det i nuläget ovisst hur detta kan komma att 
påverka socialförvaltningen och dess arbete med att stödja människor som står 
långt från arbetsmarknaden.  

Ett eventuellt förändrat samarbete mellan arbetslivsförvaltningen och 
socialförvaltningen kring arbetslösa personer med försörjningsstöd utreds. 
Målsättningen är att förbättra samverkan för att öka möjligheterna för den 
enskilde att komma i egen försörjning. Utredningen beräknas bli klar under 
första tertialet 2020.  

En utredning pågår även tillsammans med samhällsförvaltningen kring 
hantering av tillstånd och tillsyn för alkohol, tobak, öl och läkemedel. 
Utredningen bedöms bli klar under tredje tertialet 2019.  

 

Biståndsenheten 

En genomlysning planeras av biståndsbedömning och organisation.  

 

Omsorg om funktionshindrade 

Verksamhetsområdet ser att det finns behov av att än mer utveckla arbetssätt 
samt lägga ökad fokus på arbetsmiljö. Detta utifrån att omställningsarbetet som 
pågått sedan årsskiftet har visat att de omställningar som gjorts har givit 
negativa effekter i verksamheten avseende på den upplevda kvaliteten i utförda 
insatser. Verksamheten har gjort en intern omställning för att få en bättre balans 
gällande personaltäthet, detta räcker dock inte för att fullt ut tillgodose de 
behovs som uppdrag/insatser påtalar.  

Verksamhetsområdet kommer därtill att utveckla det interna målarbetet inför 
2020, vilket beräknas ske ur tre-fyra aspekter. Brukarmål, där brukarmedverkan 
ingår, verksamhetsmål, medarbetarmål samt OSA, det vill säga organisatorisk- 
och social arbetsmiljö. 

Verksamheten behöver fokusera än mer på att möta den enskilda brukarens 
behov men också bli bättre och mer precis i att beskriva hur behov förändras.  

Under hösten 2019 kommer MBL förhandling att ske för de medarbetare som 
har titeln habiliteringsassistent. Föreslagen titel är stödassistent för de som 
uppfyller en viss ställd utbildningsnivå och stödpersonal för de som ej uppfyller 
denna nivå.  

 

Hemtjänst 

En analys av det ekonomiska läget och översyn av organisationen är initierad. 
Detta i syfte att försöka få ekonomin i balans. En första delrapport har 
redovisats för nämnden, en andra redovisas i oktober.  

Hemtjänsten kommer att behöva vidta åtgärder på bland annat organisatorisk 
nivå för att komma in i budgetkostymen. Arbetet med det kommer att slutföras 
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under 2019.  

 

Särskilt boende 

Verksamheten behöver se över och arbeta fram nya arbetssätt. 

Fortsatt stort fokus måste läggas på att ge verksamheterna stöd för att arbeta 
med arbetsmiljö. I och med det stora omställningsarbetet har medarbetare blivit 
omplacerade och alla verksamheter har därmed både förlorat medarbetare 
samt fått nya. Ett fortsatt behov finns att stärka verksamheterna och 
medarbetare framåt för att kunna erbjuda en god kvalitet. 

När avvecklingen av Ugglan är klar kommer Härnösands kommun att ha 42 
boendeplatser färre. Färre boendeplatser ställer krav på nya arbetssätt som 
måste utvecklas för att kunna möta upp behov som uppstår. Arbetet med att 
anpassa verksamheterna pågår för fullt. 

Att arbeta vidare med att kunna möta upp de enskildas behov måste prioriteras. 
Det innebär att följa utvecklingen inom välfärdsteknologi, göra omvärldsanalyser 
samt arbeta fram nya arbetssätt. 

Inom kommunen finns flera plusboenden och trygghetsboende med hög 
tillgänglighet och möjlighet till social samvaro. Möjligheten till flera anpassade 
alternativ för äldre kan i framtiden förändra behovet av särskilt boende. Utifrån 
att andelen äldre invånare ökar kan kommunens verksamhet i större 
utsträckning behöva anpassas utifrån ändrade och utökade behov. Under årets 
första åtta månader ses ett ökat behov av demensplatser. Detta kräver en 
omvärldsanalys gällande boendeplatser inom Härnösands kommun. 

 

Hälso- och sjukvård 

De närmaste åren kommer nya krav att ställas på organisationen som måste 
anpassas och ställa om till nya arbetssätt. En översyn pågår av hur 
Kommunens Hälso- och sjukvård ska organiseras och placeras. För att då 
framåt kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg måste Hälso- och 
sjukvården göra en omvärldsanalys. Detta innebär utredning och analys samt 
samarbete och lärande med och av andra kommuner och regioner. En stor 
utmaning är rekrytering av nya medarbetare och vikarier. Hälso- och sjukvården 
måste se över nya möjligheter för att locka nya medarbetare i framtiden vilket 
kräver ett nytt sätt att arbeta och organisera verksamheten. 

 

Förvaltningsövergripande 

Förvaltningen planerar för inrättandet av en enhet utveckling och 
kunskapsstyrning inom socialnämndens verksamhetsområde.  

Socialförvaltningen har startat en process med att införa välfärdsteknik inom 
vissa verksamheter och detta utvecklingsarbete kommer att pågå framöver. 
Digitalisering är en viktig del i verksamheterna för att i framtiden kunna möta det 
ökade omsorgsbehovet.  

Avtalstiden för nuvarande verksamhetssystem går ut under 2020. Ytterligare 
förlängning är inte möjligt. Trots detta överväger förvaltningen om den på grund 
av det ekonomiska läget tvingas skjuta införskaffande av verksamhetssystem till 
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2021. Detta kommer i så fall att stoppa upp planerad och behövlig 
digitaliseringsutveckling och effektivisering. 



SAMMANSTÄLLNING ÖVER INTÄKTER OCH KOSTNADER PER MÅNAD 2019

Riktpunkt
Årsbudget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa % %

Tkr
INTÄKTER
Bidrag 27 991 3 673 3 401 3 830 4 196 4 538 3 893 2 658 6 143 32 333 115,5 69,1
Skattemedel 596 600 49 909 49 646 47 310 49 370 49 874 49 963 50 825 54 357 401 253 67,3 67,3
Övriga intäkter 60 924 5 252 5 396 5 408 5 347 5 375 5 684 5 662 5 509 43 633 71,6 67,4
Summa intäkter 685 515 58 834 58 443 56 547 58 913 59 788 59 540 59 145 66 009 0 0 0 0 477 218 69,6 67,4

KOSTNADER
Hemtjänst -99 243 -8 694 -8 404 -8 642 -8 710 -8 851 -8 869 -9 811 -9 774 -71 755 72,3 67,3
Lönekostnader -364 555 -29 129 -28 886 -28 552 -29 861 -31 194 -30 814 -34 152 -34 697 -247 284 67,8 67,3
Lokaler -62 746 -5 156 -5 150 -5 273 -5 224 -4 996 -5 103 -5 033 -5 000 -40 934 65,2 66,7
Försörjningsstöd -27 525 -2 273 -2 161 -2 024 -2 014 -2 568 -1 864 -2 219 -2 095 -17 217 62,5 66,8
Placeringar IFO -29 372 -3 790 -2 966 -3 363 -2 850 -3 049 -3 780 -3 072 -3 502 -26 371 89,8 66,7
Placeringar OoF -6 976 -850 -758 -574 -821 -694 -924 -790 -759 -6 170 88,4 66,7
Personlig assistans -34 128 -2 972 -3 005 -3 022 -3 099 -3 322 -3 225 -3 159 -3 268 -25 072 73,5 66,7
Hospice/Utskrivningsklara -507 -123 -157 -177 -89 -24 -105 -136 -71 -882 174,1 66,7
Övriga kostnader -60 464 -7 774 -6 092 -5 126 -5 020 -4 841 -4 679 -4 930 -4 596 -43 057 71,2 69,4
Summa kostnader -685 515 -60 759 -57 578 -56 751 -57 688 -59 539 -59 362 -63 301 -63 763 0 0 0 0 -478 741 69,8 67,4

NETTOKOSTNADER 0 -1 924 865 -205 1 225 249 177 -4 156 2 246 0 0 0 0 -1 523

Hemtjänst Samtliga kostnader för både Hemtjänstpeng och Kommunal hemtjänst

Försörjningsstöd Inklusive kostnader för "Jobbsatsningen"

Övriga kostnader Leasingbilar,  friskvård och rehabilitering, tekniska hjälpmedel, inkontinensmaterial,
larm, annonser, resor, livsmedel och förbrukningsmaterial mm
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§ 102 Dnr 2019-000191 1.1.3.1 

Tertialrapport 2 inklusive prognos 2 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att godkänna tertialrapport 2 inklusive prognos 2019, samt 

att översända tertialrapport 2 inklusive prognos 2019 till kommunstyrelsen  

Bakgrund 

Enligt anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning ska varje 

nämnd två gånger om året presentera en tertialrapport. Rapporten ska 

innehålla beskrivning om verksamheten, viktiga händelser under perioden, 

det ekonomiska resultatet inklusive en helårsprognos, samt framtiden.  

Ekonomiskt utfall för perioden januari till augusti visar ett överskott på 0,1 

mnkr. Budget för perioden är dock ett underskott på 2,1 mnkr vilket ger en 

budgetavvikelse på 2,2 mnkr i överskott. Prognos är att skolnämnden 

uppvisar ett nollresultat vid årets slut. Ett nollresultat uppnås genom att trots 

högre kostnader än budget förväntas också statsbidragen från 

Migrationsverket och Skolverket bli högre än budgeterat. 

  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Tertialrapport 2 inklusive prognos 2019  

______  
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. 
Utbildningen syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. Skolnämndens verksamheter omfattar förskola, pedagogisk 
omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola samt den kommunala Musik- & Kulturskolan.  
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2 Viktiga händelser 

Behörighetskrav, kompetensförsörjning och pensionsavgångar 

Behörighetskrav och stora pensionsavgångar under kommande år sätter höga 
krav på arbetet med att trygga kompetensförsörjning. Skolförvaltningen 
fortsätter att aktivt arbeta för nyrekrytering, kompetensutveckling och behålla 
befintlig personal. 

Hösten 2019 påbörjar tre studenter en arbetsintegrerad lärarutbildning med 
anställning i Härnösands kommun. Utbildningen sker i samverkan med 
Mittuniversitetet och kommuner i Västernorrland, Hälsingland, Jämtland och 
Härjedalen. Det är en lärarutbildning med inriktning mot grundskolans åk 4–6 
MA/NO/Teknik. Utbildningen löper på elva terminer med arbete i skolan 50% 
och med studier 75%.  

Under läsåret kommer arbetet med lärarassistenter att utvecklas utifrån den 
positiva respons som givits från de två försöksverksamheterna. Alla skolor i 
kommunen kan nu söka om att anställa lärarassistenter och de kommer 
löpande under ett tillfälle i veckan fortbildas av centrala elevhälsans personal. 

 

Digitalisering 

Utifrån den nationella strategin för skolans digitalisering har kommunen fortsatt 
stort fokus på att skapa en grundnivå inom IKT både vad gäller den tekniska 
utrustningen och kompetens. Exempelvis ska alla enheter ha ett väl utbyggt 
wifinät och all personal ska ha en grundläggande IKT kompetens. Skolornas 
lärplattform, Schoolity, är nu implementerad. En del administrativt arbete 
kvarstår för att rätta till “barnsjukdomar”.   

Implementeringen av det administrativa systemet, IST admin, har helt avstannat 
då leverantören inte fullföljt sina åtaganden. Implementeringen skulle ha varit 
klar 1 januari 2019 men är i dagsläget långt ifrån redo att starta upp. 

 

Nyanländas lärande 

Under 2019 startades det förvaltningsövergripande projektet Nyanländas 
lärande i samarbete med Skolverket. Vårterminen har främst handlat om 
kartläggning av de olika verksamheternas förutsättningar, samt en plan för hur 
förvaltningen ska jobba vidare. Härnösands kommun har beviljats bidrag och 
projektet ska pågå under tre år.  

 

Läslyftet i förskolan 

Förskolan har beviljats medel för Läslyftet i förskolan. Arbetet pågår under hela 
läsåret 2019/20. Syfte att förbättra resultatet för de yngre barnens språk, läs 
och skrivförmåga.  

 

Hållbart ledarskap  

Fokus har under läsåret både legat och kommer fortsätta ligga på att utveckla 
förvaltningens chefer inom ledarskap. Exempelvis har rektorers ledarskap 
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stärkts genom kollegialt lärande med fokus på inre organisation. Rektorerna har 
och kommer fördjupa sig ytterligare inom området neuroledarskap. I korthet har 
man arbetat med att skapa en kultur där chefer tar hjälp och stöd av varandra i 
svåra frågor utifrån hjärnforskningens principer..  

 

Lokaler 

Modulen på Bondsjöhöjdens skola har avyttrats och Hus A-D, den s.k. 
fyrkanten, på Murbergsskolan har iordningsställts. Årkurs 3 från 
Bondsjöhöjdens skola och Murbergsskolans fritidshem har flyttat in i dessa 
lokaler.  

 

Budget i balans 

I arbetet för att nå budget i balans har skolförvaltningen under året gjort en 
djupare analys av förvaltningens kostnader inför budget 2020. Analysen har gett 
kunskap om vilka verksamheter som har lägre eller högre kostnader i 
jämförelser med andra kommuner. I analysen har även kvalitetsaspekter vävts 
in och jämförts med andra kommuner. Orsakssambandet mellan kostnad och 
kvalitet har undersökts.   

  

Aktuella nationella regeländringar från och med 1 juli 2019 

 Reviderad läroplan för förskolan. 

 Förskolechef benämns rektor och omfattas befattningsutbildningen för 
rektorer. 

 Krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för 
undervisning i fritidshemmet. 

 Nya bestämmelser har införts om en garanti för tidiga insatser för läsa, 
skriva, räkna. Huvudmannen ansvar för att det finns tillräckliga 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningar att uppfylla garantin.  

 Skolan är skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra 
en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, 
svenska som andra språk och matematik. Den läraren som ska ansvara för 
eleven i nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen. 

 Mer undervisningstid i matematik för högstadiet. Utöver det fördelas 
ytterligare undervisningstid i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och 
högstadiet. Undervisningstiden i elevens val minskar med motsvarande 
undervisningstid. 

 För gymnasieskola och gymnasiesärskola har flera ändringar skett i 
introduktionsprogrammen och i ämnesplaner. 
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3 Verksamhetsmål 

3.1 Härnösandsperspektivet 

3.1.1 Alla barn och elever ska gå i en förskola, skola eller fritidshem som har 

miljöcertifiering. 

Alla barn och elever ska gå i en förskola, skola eller fritidshem som har 
miljöcertifiering.  
 Alla enheter arbetar för miljöcertifiering. 85 procent (%) av skolförvaltningens 
enheter är certifierade. Certifieringsprocessen har tagit mer tid i anspråk än 
förväntat. Att nå utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" är mer omfattande 
arbete än att bli certifierad inom "Grön Flagg".  

Indikator: Andel enheter med miljöcertifiering. 
 85 procent (%) av skolförvaltningens enheter är miljöcertifierade i dagsläget (28 
av 33 enheter). 64 procent (%) av enheterna är certifierade enligt “Grön Flagg” 
och 21 procent (%) har utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling”. 15 procent 
(%) av enheterna är inte certifierade än.  

 

 

3.1.2 Barns och elevers lust att lära ska öka  

Målet följs upp i T3 

 

3.1.3 Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka  

Målet följs upp i T3 

 

3.1.4 Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år i kommunen ska 

öka  

Målet följs upp i T3 
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3.1.5 Andelen elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov för 

ämnesprovet svenska och svenska som andra språk ska öka  

Målet följs upp i T3 

 

3.2 Organisationsperspektivet 

3.2.1 Andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för lärande ska öka 

upp till 100 %  

Målet följs upp T3 
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4 Ekonomi 

4.1 Utfall 

Skolnämndens resultat för perioden januari till augusti visar ett överskott på 0,1 
mnkr. För samma period är det dock budgeterat med ett underskott på 2,1 mnkr 
vilket ger en positiv budgetavvikelse på 2,2 mnkr. 

 

Resultaträkning (mnkr) 
Utfall  

jan-aug 2018 
Utfall  

jan-aug 2019 
Budget  

jan-aug 2019 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 471,7 475,2 458,1 17,1 

- varav tilldelade skattemedel 395,3 398,4 398,4 0,0 

- varav interna intäkter 4,3 3,9 3,7 0,2 

- varav externa intäkter 72,1 72,9 56,0 16,9 

Kostnader -478,3 -475,0 -460,1 -14,9 

- varav personalkostnader -302,0 -297,0 -282,6 -14,5 

- varav köp av huvudverksamhet -64,4 -67,0 -64,9 -2,1 

- varav lokalhyra -54,1 -55,2 -55,7 0,5 

- varav fastighets- och driftskostnader -3,2 -3,2 -3,5 0,2 

- varav avskrivningar -1,2 -1,4 -1,8 0,4 

- varav övriga kostnader -53,4 -51,2 -51,7 0,5 

Resultat -6,6 0,1 -2,1 2,2 

 

Intäkterna är 17,1 mnkr högre än budget vilket består främst av mer statsbidrag 
från Skolverket och Migrationsverket. De totala kostnaderna är 14,9 mnkr högre 
än budget. Personalkostnader är den största avvikande posten med ett utfall 
januari till augusti på 297,0 mnkr vilket är 14,5 mnkr högre än budget. Jämfört 
med samma period föregående år är det dock en minskning med 5,0 mnkr. 

Även utfall på posten köp av huvudverksamhet ligger högre än budget vilket 
beror på att fler elever väljer fristående huvudmän. 
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4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

Resultaträkning per verksamhetsform 
(mnkr)  

Utfall  
jan-aug 2018 

Utfall  
jan-aug 2019 

- varav 
skattemedel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Skolnämnd 0,1 -0,1 0,8 0,0 -0,9 

Förvaltningsövergripande verksamhet 9,0 3,7 21,1 0,6 -18,0 

Musik - och kulturskola 0,0 0,1 6,2 0,8 -6,8 

Öppen förskola 0,0 0,3 1,1 0,1 -0,9 

Förskola -1,7 -1,2 94,7 17,6 -113,6 

Pedagogisk omsorg -0,2 -0,3 1,4 0,1 -1,8 

Fritidshem -1,4 -1,6 15,2 5,9 -22,8 

Förskoleklass 0,3 -0,3 10,9 1,3 -12,4 

Grundskola -9,0 5,0 169,1 26,8 -190,9 

Grundsärskola -0,2 -0,1 7,8 0,7 -8,6 

Gymnasieskola -3,0 -5,1 63,4 19,2 -87,7 

Gymnasiesärskola 0,2 -0,1 6,7 1,2 -8,1 

Eftis -0,6 -0,1 0,0 2,5 -2,6 

Resultat -6,6 0,1 398,4 76,8 -475,0 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet gör ett överskott på 3,7 mnkr. Budget för 
perioden är ett överskott på 0,1 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 3,6 mnkr. 
Överskottet består av att inköp, köp av tjänster samt personalkostnader är lägre 
än budgeterat. En del av dessa kostnader belastar dock utfallet inom andra 
verksamhetsformer. 

Verksamhetsområde förskola gör ett underskott på 1,2 mnkr. Budgeterat för 
perioden är ett överskott på 0,7 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 1,9 mnkr. 
Personalkostnaderna är högre än budget samtidigt som köp av förskoleplats 
hos andra huvudmän är lägre än budget och bidragsintäkter högre än budget. 

Verksamhetsområde fritidshem visar per sista augusti ett underskott på 1,6 
mnkr. Personalkostnader är den främsta orsaken till underskottet. 

Verksamhetsområde grundskola gör ett överskott på 5,0 mnkr. För perioden är 
det ett budgeterat underskott på 0,5 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 5,5 
mnkr. Överskottet består främst av inkomna statsbidrag, bland annat Likvärdig 
skola som inte är budgeterat 2019 och per sista augusti är redovisad med 4,0 
mnkr i utfallet. Den totala bidragsramen är 13,8 mnkr där förvaltningen dock 
förväntar sig att enbart kunna redovisa motsvarande satsningar för 50% av 
bidraget därav den försiktiga förväntan på bidragsintäkten. Hälsofrämjande 
skolutveckling är ett annat statsbidrag från Skolverket som inte är budgeterat 
under 2019 men som bidrar till 2,5 mnkr i intäkter och motsvarande kostnader. 
Även erhållna och förväntade intäkter från Migrationsverket för asylsökande och 
nyanlända är högre än budget inom detta verksamhetsområde. 

De flesta kostnader är högre än budget, främst personalkostnader och köp av 
grundskoleplats. Personalkostnaderna inom grundskola är enbart 2,1 mnkr 
högre än budget för perioden dock ändå 6,4 mnkr lägre än samma period 
föregående år. 

Verksamhetsområde gymnasieskola visar ett underskott på 5,1 mnkr. Budget 
för perioden är ett underskott på 2,3 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse 
på 2,8 mnkr. Underskottet består främst av högre personalkostnader än budget. 
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Antalet elever som väljer andra huvudmän än Härnösands gymnasium är också 
högre samt att färre elever från andra kommuner väljer just Härnösands 
gymnasium. Bidrag från Migrationsverket och Skolverket är dock högre än 
budget samt att övriga kostnader ligger lägre än budget. 

 

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Inför budgetår 2019 beslutade kommunfullmäktige i december 2018 om ny 
skattemedelstilldelning till nämnderna. För skolnämndens del påverkade detta 
budget 2019 med en ökad ram om 6,3 mnkr istället för tidigare beslutade 14,3 
mnkr utifrån 2018 års skattemedelstilldelning. Denna minskning av utökade 
skattemedel påverkade skolnämnden till att ta ett inriktningsbeslut att avsluta 
några kvalitetshöjande satsningar inför budget 2019 för att kunna presentera 
budget 2019 i balans. Bland annat valde nämnden att inte längre avsätta extra 
medel till mindre barngrupper för de enheter som sökt men inte beviljats 
statsbidrag. I januari 2019 tog skolnämnden också ett beslut att sänka 
grundbeloppet för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. 
Omställningsarbetet efter detta beslut pågår inom förvaltningen vilket gör att 
flera verksamheter uppvisar högre personalkostnader än budgeterat. 

Till viss del motsvaras de högre personalkostnaderna också av statsbidrag. 
Inom grundskola och gymnasieskola finns även ett ökat elevantal jämfört med 
budget vilket kan påverka personalkostnaden. 

 

Personalkostnad, utfall (mnkr)  
Utfall  

jan-aug 2018 
Utfall  

jan-aug 2019 
Budget  

jan-aug 2019 
Differens 

utfall/budget 

Skolnämnd -0,7 -0,8 -0,7 -0,1 

Förvaltningsövergripande verksamhet -14,4 -14,5 -15,5 1,0 

Musik - och kulturskola -5,3 -5,6 -5,2 -0,5 

Öppen förskola -0,5 -0,6 -0,8 0,2 

Förskola -69,9 -69,2 -64,7 -4,5 

Pedagogisk omsorg -1,1 -1,2 -0,9 -0,3 

Fritidshem -16,1 -16,4 -14,4 -2,0 

Förskoleklass -7,4 -7,0 -6,3 -0,7 

Grundskola -127,1 -120,7 -118,5 -2,1 

Grundsärskola -6,7 -6,4 -6,4 -0,1 

Gymnasieskola -44,2 -46,3 -40,9 -5,4 

Gymnasiesärskola -5,6 -6,1 -6,0 -0,1 

Eftis -2,9 -2,2 -2,3 0,1 

Totalt -302,0 -297,0 -282,6 -14,5 
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4.2 Prognos 

Resultaträkning med prognos 
(mnkr) 

Årsbudget 
2019 

Årsprognos 
2019, apr 

Årsprognos 
2019, aug 

Differens 
budget/prognos  

Intäkter 693,4 717,7 718,8 25,4 

- varav tilldelade skattemedel 600,3 600,3 600,3 0,0 

- varav intäkter 93,1 117,4 118,5 25,4 

Kostnader -693,4 -717,7 -718,7 -25,4 

- varav personalkostnader -420,4 -431,8 -439,1 -18,7 

- varav köp av huvudverksamhet -100,9 -101,8 -103,3 -2,4 

- varav lokalhyra -83,6 -83,7 -84,4 -0,8 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-5,2 -4,9 -4,5 0,7 

- varav avskrivningar -2,7 -2,5 -2,2 0,5 

- varav övriga kostnader -80,6 -93,0 -85,3 -4,7 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Skolnämndens helårsprognos för 2019 visar ett resultat på 0,0 mnkr. 
Omställningsarbetet till följd av skattemedelsförändringen, inriktningsbeslutet 
samt sänkningen av grundbelopp som togs under december 2018 och januari 
2019 pågår samtidigt som man ser ett utfall på totalt 91 fler individer i 
verksamheten och försöker möta dessa behov. I nollprognosen ligger en fortsatt 
organisationsöversyn samt restriktivitet inom inköp och vikarier. 

Intäkterna prognostiseras öka med 25,4 mnkr jämfört med budget. Ökningen 
består av stora, ej budgeterade, statsbidrag från Skolverket samt en ökning av 
bidrag från andra finansiärer som till exempel Kulturrådet. Även ersättningen 
från Migrationsverket för asylsökande prognostiseras bli högre än budget 
baserat på de inbetalningar som inkommit och de återsökningar som gjorts.  

Personalkostnaderna prognostiseras bli 18,7 mnkr högre än budget vilket beror 
på dels ett ökat elevantal och en eftersläpning av effekten på den omställning 
som pågår sedan januari 2019. En del av ökningen motsvaras dock av 
statsbidrag. 

Köp av huvudverksamhet prognostiseras öka med 2,4 mnkr vilket beror på att 
fler elever än budgeterat förväntas välja andra huvudmän. 

Posten övriga kostnader prognostiseras öka med 4,7 mnkr, en ökning som till 
viss del består av kostnader kopplade till statsbidragsfinansierade projekt. 
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Antal barn och elever 

Antal barn och elever 
Utfall  

jan-aug 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019 
Differens 

prognos/budget 

Förskola 1 235 1 236 1 227 -9 

Pedagogisk omsorg 29 30 28 -2 

Förskoleklass 285 279 280 1 

Grundskola 2 736 2 692 2 720 28 

Gymnasieskola 956 912 963 51 

Antal individer 5 240 5 149 5 218 69 

Fritidshem 991 993 1 001 8 

Antal placeringar 6 231 6 142 6 218 76 

 

Antalet barn och elever prognostiseras öka med 69 individer och 76 placeringar 
jämfört med budgeterat årssnitt. 

Inom verksamhetsområde förskola prognostiseras barnantalet minska med 9 
barn. Minskningen återfinns hos fristående huvudmän. De egna enheterna 
prognostiserar istället med en ökning på 14 barn.  

Verksamhetsområde grundskola prognostiserar med 28 fler elever jämfört med 
budget. Ökningen återfinns hos både egna enheter och fristående huvudmän, 
vilket också återspeglas i utfallet både under vårterminen och under starten på 
höstterminen. 

Inom verksamhetsområde gymnasieskola prognostiserar man med totalt 51 fler 
elever. Ökningen prognostiseras främst inom den egna gymnasieskolan men 
prognosen visar även en viss ökning av elever som väljer fristående huvudmän.  

Verksamhetsområde fritidshem prognostiserar med totalt 8 fler placeringar. 
Ökningen ligger enbart hos fristående huvudmän, de egna enheterna 
prognostiserar istället med en minskning av antalet elever.   
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4.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Resultaträkning per verksamhetsform 
med prognos (mnkr) 

Årsprognos 
2019, aug 

-varav 
skattemedel 

-varav 
intäkter 

-varav 
kostnader 

Skolnämnd 0,0 1,2 0,0 -1,2 

Förvaltningsövergripande verksamhet 5,2 31,6 0,9 -27,3 

Musik- och kulturskola -0,2 9,3 1,3 -10,7 

Öppen förskola 0,1 1,7 0,1 -1,7 

Förskola -0,6 140,4 26,4 -167,4 

Pedagogisk omsorg -0,3 2,2 0,2 -2,7 

Fritidshem -0,9 22,8 8,5 -32,2 

Förskoleklass -1,0 16,3 1,4 -18,7 

Grundskola 5,6 253,6 39,4 -287,4 

Grundsärskola 0,1 11,7 1,3 -12,9 

Gymnasieskola -7,9 99,4 32,7 -140,0 

Gymnasiesärskola -0,2 10,1 2,5 -12,8 

Eftis 0,0 0,0 3,8 -3,8 

Resultat 0,0 600,3 118,5 -718,7 

 

Förvaltningsövergripande verksamhet visar en prognos vid årets slut på 5,2 
mnkr i överskott. Överskottet består av lägre kostnader för inköp, köp av 
tjänster samt personalkostnader är lägre än budget. En del kostnader är 
budgeterad inom denna verksamhet dock finns det redovisningsmässiga utfallet 
inom ett annat verksamhetsområde vilket gör att denna verksamhet visar ett 
överskott. 

Grundskola är en verksamhetsform som också uppvisar en prognos på 
överskott. Personalkostnaderna prognostiseras vara högre än budget dock 
finns beviljade statsbidrag från Skolverket som till viss del täcker ökade 
kostnader, bland annat det stora bidraget för Likvärdig skola. I prognosen för 
Likvärdig skola finns intäkter motsvarande 50% och kostnader motsvarande 
20% av bidragsramen på 13,8 mnkr. Prognosen är att en viss del av 
ursprungliga budgetkostnader kan användas till satsningarna inom de 
förväntade intäkterna. Även bidragsintäkter från Migrationsverket 
prognostiseras att bli högre än budget, både för asylsökande barn och 
ungdomar samt den schablonersättning som betalas ut för nyanlända barn och 
ungdomar. 

Övriga verksamhetsområden inom skolnämnden uppvisar en prognos på 
knappa överskott eller underskott. Den största orsaken till underskotten består 
av ökade personalkostnader.  

Ett verksamhetsområde som visar ett stort underskott är gymnasieskola. Det 
prognostiserade underskottet består av främst högre personalkostnader, dock 
finns även högre bidrag från både Skolverket och Migrationsverket som bidrar 
positivt. I prognosen finns även färre elever från andra kommuner som väljer 
Härnösands gymnasium, fler folkbokförda elever som väljer gymnasium i andra 
kommuner samt en total ökning av antalet elever på Härnösands kommun. 
Dessa elevförflyttningar påverkar underskottet inom gymnasieskolans 
verksamhetsområde. 
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4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Personalkostnaderna förväntas att bli 18,7 mnkr högre än budget. De största 
avvikelserna finns inom grundbeloppsfinansierade verksamhetsformer. En viss 
personalkostnadsökning motsvaras av ökade statsbidrag. Inför budgetår 2019 
höjdes inte grundbeloppen i sådan utsträckning att lönerevision och andra 
ökade kostnader skulle rymmas inom de nya grundbeloppen. Förvaltningen 
arbetar ständigt med att planera sin organisation och verksamhet i förhållande 
till de givna skattemedel och externa intäkter som finns för att hålla en budget i 
balans. Jämfört med samma period föregående år har förskola minskat sina 
personalkostnader med 0,7 mnkr, fritidshem, förskoleklass och grundskola har 
minskat sina personalkostnader med 6,5 mnkr medan gymnasieskola har ökat 
sina personalkostnader med 2,0 mnkr. Detta trots att förskola, grundskola och 
gymnasieskola har ett ökat elevantal jämfört med budget. 

Personalkostnad prognos (mnkr)  
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 
Årsprognos 

2019, aug 

Differens 
budget/prognos, 

aug 

Skolnämnd -1,1 -1,1 -1,2 -0,1 

Förvaltningsövergripande verksamhet -23,4 -22,8 -21,7 1,7 

Musik- och kulturskola -7,9 -8,1 -8,4 -0,5 

Öppen förskola -1,2 -1,2 -1,3 -0,1 

Förskola -96,7 -98,3 -100,2 -3,5 

Pedagogisk omsorg -1,3 -1,7 -1,8 -0,5 

Fritidshem -21,6 -22,9 -23,5 -1,9 

Förskoleklass -8,8 -9,4 -9,7 -0,9 

Grundskola -175,0 -177,9 -179,2 -4,2 

Grundsärskola -9,6 -9,6 -9,8 -0,2 

Gymnasieskola -61,2 -66,9 -69,8 -8,6 

Gymnasiesärskola -9,2 -8,8 -9,3 -0,1 

Eftis -3,4 -3,1 -3,2 0,2 

Totalt -420,4 -431,8 -439,1 -18,7 
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4.3 Investeringar 

Investeringar (mnkr) 
Investering 

jan-aug 
2019 

Årsbudget 
2019 

Årsprognos 
2019, aug 

Differens 
budget/prognos 

aug 

Förskola 0,0 0,5 0,5 0,0 

Grundskola -0,2 1,3 1,3 0,0 

Gymnasieskola 0,1 0,2 0,2 0,0 

Totalt 0,0 2,0 2,0 0,0 

 

Arbetet med att förbättra och förändra lokalerna fortgår löpande. Utfallet per 
sista augusti består av uppsättning av accesspunkter på Murbergsskolan och 
förbättring av innemiljöer på gymnasiet. Även investeringsbidrag från Boverket 
för Gerestaskolans och Grundsärskolans samt Murbergsskolan utemiljö ligger 
redovisade varvid skolnämndens investeringsbudget är oförbrukad. 
Investeringskostnaderna för Gerestaskolan och Grundsärskolan samt 
Murbergsskolan belastar föregående år. 
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5 Framtiden 

Kompetensförsörjning 

Rekryteringsbehovet kommer fortsättningsvis att vara stort i förskola, 
grundskola och gymnasieskola i Härnösand precis som i hela riket. 
Pensionsavgångar inom förskola och skola kommer att påverka 
kompetensförsörjning inom alla områden. Skolförvaltningen fortsätter att aktivt 
arbeta för nyrekrytering, kompetensutveckling och behålla befintlig personal.  

 

Skolans digitalisering 

Skolverket har i uppdrag från regeringen att digitalisera alla nationella prov till år 
2022. Det kräver att det finns en nationell digital infrastruktur och tillräcklig 
digital kompetens på skolorna. Under 2020 planeras utbyggnad av förskolornas 
trådlösa nätverk. 

 

Nyanländas lärande 

Projektet nyanländas lärande kommer att pågå under tre år. Målet är att öka 
likvärdigheten inom och mellan kommunens skolor samt att höja 
kunskapsresultaten.  

 

SkolFam 

SkolFam-projektetet är utvärderat och kommer att övergå till permanent 
verksamhet 1 juli 2020.  

 

Barnkonventionen  

Barnkonventionen blir en del av svensk lag 1 januari 2020. 




















