
 

 

 
 
Kommunstyrelsen 
 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-24 

 

  

 
  

 

Kommunstyrelsen 
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 5 november 2019 kl. 08:15 i 

Kommunstyrelsesalen i Rådhuset. 

Hålltider för sammanträdet 
08.15 
08.20 
 
08.35 
08.55 
 
09.15 
09.30 
09.45 
10.00 
10.10 
Därefter 
13.30 

Upprop 
Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och föreningen HÄR – Uno 
Jonsson, tillväxtchef 
Projekt framtidsvalet 2.0 – Anna Egnell, utvecklare 
Överlåtelse av Ugglan 1 och 2 – Carl Fredrik Edgren, ordförande på 
Härnösandshus  
Avtal trygghetsboende – Jonas Wessling, näringslivsutvecklare 
Fika 
Reglemente interkontroll – Jan-Olof Högström, controllerchef 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör 
Ärendegenomgång 
Lunch och gruppmöte 
Beslutsmöte 

 

 
 Föredragningslista 
  
1.  Informationsärenden 
2.  Fastställande av föredragningslista 
3.  Val av justerare 
4.  Motion - Utred kommunens framtida ägande av anläggningar 
5.  Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 
6.  Kommunfullmäktiges arbetsordning 
7.  Revidering Reglemente för internkontroll 
8.  Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 
9.  Plan för återställande av det negativa balanskravsresultatet 2018 
10.  Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och föreningen HÄR - Handel 

och Möten i Härnösand AB 
11.  Handlingsplan - Utbildning som grundar 2019-2020 
12.  Medfinansiering - Projekt "Framtidsvalet 2.0" 
13.  Revidering av Policy för kommunalt stöd till trygghetsboende 
14.  Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 
15.  Detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6, beslut om godkännande 
16.  Överlåtelse av fastigheterna Ugglan 1 och 2 
17.  Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 
18.  Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 
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Andreas Sjölander 
ordförande 

2



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 82 Dnr 2016-000161 233 

Motion - Utred kommunens framtida ägande av 
anläggningar 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, 

att uppdra till samhällsnämnden att genomföra utredningen samt 

att utredningen återrapporteras senast i september 2020.   

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 
Ingemar Wiklander (KD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ska 
besluta om en utredning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 
långsiktigt, både ur det ekonomiska perspektivet och ur 
jämlikhetsperspektivet mellan olika idrotter samt att man förutsättningslöst 
utreder alternativa driftsformer. 

Härnösands kommun har flera större idrottsanläggningar och det finns ett 
rikt utbud av idrottsföreningar. Med detta i åtanke är det klokt att kommunen 
utreder vilka anläggningar som finns idag, och vilka ägarformer som bör 
gälla för idrotts- och fritidsanläggningar. Med denna bakgrund anser 
kommunledningskontoret att motionen bör bifallas och att samhällsnämnden 
ges i uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med motionärens förslag. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

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

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 46 2016-03-21 
Motion, Ingemar Wiklander (KD), 2016-03-11  

______  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-10-07 

 
Dnr  
KS/2016-000161 

  
 

 Kommunfullmäktige  

Motion - Utred kommunens framtida ägande av 
anläggningar 

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

att bifalla motionen, 

att uppdra till samhällsnämnden att genomföra utredningen, samt 

att utredningen återrapporteras senast i september 2020.   

Beskrivning av ärendet 
Ingemar Wiklander (KD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ska 
besluta om en utredning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 
långsiktigt, både ur det ekonomiska perspektivet och ur 
jämlikhetsperspektivet mellan olika idrotter samt att man förutsättningslöst 
utreder alternativa driftsformer. 

Härnösands kommun har flera större idrottsanläggningar och det finns ett 
rikt utbud av idrottsföreningar. Med detta i åtanke är det klokt att 
kommunen utreder vilka anläggningar som finns idag, och vilka ägarformer 
som bör gälla för idrotts- och fritidsanläggningar. Med denna bakgrund 
anser kommunledningskontoret att motionen bör bifallas och att 
samhällsnämnden ges i uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med 
motionärens förslag. 

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 
Motion, Ingemar Wiklander (KD), 2016-03-11  
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Ekonomiavdelning 
Åsa Rönnlund, 0611 34 80 55 
asa.ronnlund@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-10-23 

 
Dnr  
KS/2019-000101 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen 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 september 2019 
Bilaga 1, finansrapport september 2019 
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Ekonomisk må nådsråpport 

September 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 2019-09. 

 

 

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. september är bättre än det budgeterade resultatet för 
perioden.  Alla nämnder förutom social- och skolnämnden 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 något lägre för september månad jämfört med 
augusti, dock betydligt högre än den sista september 2018. Figur 5 visar att det under månaden 
betalats ut 2 914 tkr avseende investeringsprojekt, att jämföra med augusti månad då 1 180 tkr 
utbetalades. Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har inte utnyttjats under månaden.  

Kommunens låneportfölj är oförändrad under augusti månad, och ligger kvar på 210 000 tkr, se 
figur 6. 
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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 september månad är I/K-talet 1,00 eller där över för tre av 
fem nämnder, undantaget skol- och socialförvaltning, vars I/K-tal ligger 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 september visar att den röda utfallskurvan fortfarande håller sig ovanför 
den blå och att avståndet har ökat jämfört med den sista augusti. 
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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 sep 

KS 8 617 13 854 15 955 18 427 18 798 14 027 19 306 18 138 20 305 

ALN 712 1 472 1 973 3 147 3 166 3 218 2 554 3 308 4 146 

SAM 4 220 2 365 -890 650 -910 628 572 -16 3 299 

SKO 3 259 2 708 5 044 2 615 1 228 911 1 614 253 -1 694 

SOC -1 925 -1 059 -1 264 -39 210 387 -3 770 -1 522 -1 747 

Utfall 14 883 19 339 19 339 24 799 22 491 19 170 20 276 20 161 24 310 

 

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 24 310 tkr bättre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 
perioden. 

Likviditet 

Under september månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2019-09-23, med ett saldo på 95 884 tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2019-09-20, med ett saldo på 3 034 tkr. 

Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr. Checkkrediten har inte nyttjats under perioden. 

I figur 5 visas investeringsprojektens likvidpåverkan under perioden. De visar att det från kommunens 
bankkonto under september utbetalades sammanlagt 2 914 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 september. Inga nya lån har tecknats under 
perioden. Inga lån förfaller till betalning under resterande del av året. 

Figur 5 Låneportfölj 

 

-150 000

-100 000

-50 000

0

50 000

100 000

150 000
20

18
-0

9-
03

20
18

-0
9-

20
20

18
-1

0-
09

20
18

-1
0-

26
20

18
-1

1-
14

20
18

-1
2-

03
20

18
-1

2-
20

20
19

-0
1-

15
20

19
-0

2-
01

20
19

-0
2-

20
20

19
-0

3-
11

20
19

-0
3-

28
20

19
-0

4-
16

20
19

-0
5-

08
20

19
-0

5-
27

20
19

-0
6-

17
20

19
-0

7-
05

20
19

-0
7-

24
20

19
-0

8-
12

20
19

-0
8-

29
20

19
-0

9-
17

2019
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m

Förfallo-
datum Ränta Räntebind-

ningstid
Belopp 

tkr
Kommuninvest 104009 2018-11-14 2021-11-16 0,08% 90 50 000
Kommuninvest 112551 2019-06-17 2023-11-13 0,04% 90 50 000
Kommuninvest 99489 2018-09-07 2020-06-01 0,03% Fast 50 000
Kommuninvest 112131 2019-06-03 2024-06-03 0,46% 90 20 000
Kommuninvest 108601 2019-03-01 2022-03-23 0,38% Fast 40 000

Summa: 210 000
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Fokusområde Socialnämnd 

 

Resultat 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 1,7 miljoner kronor ackumulerat september, vilket är 0,3 
% av periodens budget. 
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Ackumulerade intäkter, exkluderat skattemedel, per den sista september uppgår till 84,6 miljoner 
kronor vilket är 17 miljoner kronor mer än budgeterat. Den främsta orsaken till överskottet är att 
bidragsintäkterna är högre än budget.  
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Ackumulerade kostnader per den sista september uppgår till 539,3 miljoner kronor vilket är 18,7 
miljoner kronor mer än budgeterat. Köp av huvudverksamhet och personalkostnader är de främsta 
orsakerna till kostnadsavvikelsen. 
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Uppföljning av åtgärder - VP 2019 och Anstånd budget i balans 2019 
Den totala besparingen av åtgärderna som beslutades i Verksamhetsplan 2019 och i ärendet Anstånd 
budget i balans uppgår till 16,9 miljoner kronor på helår. Utfallet ackumulerat september blev 16,2 
miljoner kronor vilket är 4,8 miljoner kronor högre än beräknat för perioden. 

 

 

 

 

 

18



19



20



21



22



23



24



 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-24 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr 2018-000220 101 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 
Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 
Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar 

att på sidan 25 ändra ”ansvarig nämnd” till ”lämplig beslutsinstans” 

 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-2022.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M) samt Göran Norlander (S). 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar kommunfullmäktiges presidieberedning om de avser 
besluta i enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att fullmäktiges presidieberedning beslutar i enlighet med 
liggande förslag.       

Bakgrund 
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. 

Utöver detta görs också vissa justeringar gällande allmänhetens frågestund 
och ordförandes rätt att avgöra vilka frågor som får ställas. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv 
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Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv  

Beslutsunderlag 
Förslag reviderad arbetsordning kommunfullmäktige 2019-2022  

______  
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Härnösands kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 

   
Datum 
2018-04-23 

Diarienummer  
KS18-220 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

   

 

Dokumentnamn Arbetsordning för kommunfullmäktige 
Dokumenttyp 

Styrdokument 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 
Datum 

2018-04-23 
Diarienummer 

2018-220 

Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktiges presidium 
Version 

1 
Senast reviderad 

2018-04-23 
Giltig t o m 

2022-12-31 

Dokumentinformation Bestämmelser för fullmäktiges arbete, utöver det som regleras i lag 

Dokumentet gäller för Kommunfullmäktige 

Annan information  
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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.  
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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.  
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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 
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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. 
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Ordningsfrågor 
Talarordning och ordningen vid sammanträdena 
31 § 

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 
32 § 

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 
33 §  

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 
34 §  

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 
36 §  

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 
37 § 

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 
38 § 

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)  
39 §  

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  
40 §  

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. 
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Bolagsinitiativ  
42 §  
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. 

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 
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 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. 

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. 
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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 sammansträde 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 
49 § 

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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Prövning av frågan om anmärkning och ansvarsfrihet 
50 § 

Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.  

Presidiet och fullmäktiges revisorer skall träffas 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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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.  
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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.  
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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 
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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. 
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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. 
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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 lämplig 
beslutsinstans 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. Har 
liknande fråga ställs och besvarats under de senaste 3 sammanträdena får 
fullmäktiges ordförande besluta att den inte ska besvaras igen 

Fullmäktiges ordförande avgör om en fråga får ställas eller inte. 

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, 

83



Härnösands kommun 
Datum 
2019-09-17 

Diarienummer 
KS/2018-220 

Sida 
29(30) 

 

 

 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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§ 72 Dnr 2019-000370 1.2.3.2 

Revidering Reglemente för internkontroll 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för internkontroll.      

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 
Reglementet för internkontroll behöver revideras då det nuvarande 
reglementet saknar tydlig formulering kring hur beslut ska fattas om 
internkontrollplan och om uppföljning av den.  

Socialt perspektiv 

Förbättrad internkontroll säkrar våra processer och invånarnas leverans av 
välfärd.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen konsekvens. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Internkontroll syftar till att följa upp att kommunens mål uppfylls. Genom 
tillfredställande internkontroll säkerställs de ekonomiska processerna och 
risken för att kommunens varumärke skadas minimeras.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08 
Reglemente för internkontroll antagen 2018-06-18      

______ 
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Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
«OrgTelnr» 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Ekonomiavdelningen» 
Jan-Olof Högström, 070-3011704 
jan-olof.hogstrom@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-10-08 

 
Dnr  
KS2019-000370 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för internkontroll 

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

att anta reviderat reglemente för internkontroll.  
 

Beskrivning av ärendet 
Reglementet för internkontroll behöver revideras då det nuvarande 
reglementet saknar tydlig formulering kring hur beslut ska fattas om 
internkontrollplan och om uppföljning av den.  

Socialt perspektiv 

Förbättrad internkontroll säkrar våra processer och invånarnas leverans av 
välfärd.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen konsekvens. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Internkontroll syftar till att följa upp att kommunens mål uppfylls. Genom 
tillfredställande internkontroll säkerställs de ekonomiska processerna och 
risken för att kommunens varumärke skadas minimeras.  

Beslutsunderlag 
Reglemente för internkontroll antagen 2018-06-18  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 

 

Bilagor 

Reviderat reglemente för internkontroll 
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Datum 
2019-08-21 

                 KS2019-000370 
 

 

Reglemente för internkontroll 

  
"Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm"   

Dokumentnamn Reglemente för internkontroll 
Dokumenttyp 

Reglemente 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 
Datum 

1999-04-12 
Diarienummer 

KS2019-000370 

Dokumentansvarig/processägare Ekonomiavdelningen 
Version 

4 
Senast reviderad 

2019-08-29 
Giltig t o m 

2023-08-29 

Dokumentinformation [Dokumentinformation]  

Dokumentet gäller för [Dokumentet gäller för]  

Annan information  
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Innehållsförteckning 

1 Syfte ................................................................................... 2 

2 Ansvarsfördelning ............................................................ 2 

2.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse ................................................ 2 
2.2 Nämnd ...................................................................................................... 2 

3 Arbete med internkontroll ................................................ 3 

4 Rapportering av felaktigheter och brister ...................... 3 

 

 

1 Syfte  
Reglementet syftar till att säkerställa att de kommunala målen uppfylls 
genom tillfredsställande internkontroll, det vill säga att med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås: 
 
 Verksamheterna ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva  
 Finansiell rapportering och information om verksamheter ska vara 

tillförlitliga 
 Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs  

2 Ansvarsfördelning 

2.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige beslutar om reglementet för internkontroll.  

Kommunstyrelsen ansvar för tillräcklig och tillfredsställande internkontroll i 
den egna verksamheten, kommunen som helhet samt respektive nämnd.  

Kommunstyrelsen ska kan varje år besluta om förvaltningsövergripande 
internkontroller som ska gälla för hela kommunen. 

2.2 Nämnd 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och ska återrapportera till kommunstyrelsen om hur 
internkontrollen fungerar.  

Varje nämnd har ansvar för att: 

 internkontrollen enligt fastställda mål och riktlinjer bidrar till att utveckla 
och effektivisera förvaltningens verksamhet  

 årligen besluta om internkontrollplan som en del av verksamhetsplanen 

 till kommunstyrelsen rapportera brister som upptäcks i internkontrollen  

 årligen besluta om uppföljning av internkontrollplan som en del av 
verksamhetsberättelsen 
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Internkontrollplan redovisas ingår som en del av verksamhetsplanen och 
beslutas inom ramarna för verksamhetsplanen. Av upprättad tjänsteskrivelse 
ska framgå att beslut om verksamhetsplanen även innefattar 
internkontrollplanen.  

Internkontrollplanen följs sedan upp via som en del av 
verksamhetsberättelsen. Där ska framgå vilka internkontroller som 
genomförts under året och vilka föreslagna åtgärder som eventuellt vidtagits.  

Av upprättad tjänsteskrivelse ska framgå att beslut om 
verksamhetsberättelsen även innefattar internkontrollplanen. 

3 Arbete med internkontroll 
Kommunen har ett processorienterat synsätt på internkontroll med 
utgångspunkt i att kommunens mål ska uppnås. Den interna kontrollen är ett 
hjälpmedel för att uppnå dessa mål och riskanalys är en viktig del för att 
hantera de risker som kan hindra kommunen från att uppnå målen. 
Arbetsgången beskrivs ingående i den tillhörande tillämpningsanvisningarna 
rutinen.  

4 Rapportering av felaktigheter och brister 
Identifierade brister, incidenter eller företeelser där ett brott skett ska 
omedelbart rapporteras till överordnad i syfte att omgående komma till rätta 
med de fel och brister som uppmärksammats. Allvarligare fel eller brister 
ska utredas. 

 

90



 

 
 

 

 

  

 

Härnösands kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
  
 

REGLEMENTE Bilaga 1 
Datum 
2018-06-18                                                             

                 KS2018-249 
 

 

Reglemente för internkontroll 

  
"Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm"   

Dokumentnamn Reglemente för internkontroll 
Dokumenttyp 

Reglemente 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 
Datum 

1999-04-12 
Diarienummer 

KS2018-249 

Dokumentansvarig/processägare Ekonomiavdelningen 
Version 

3 
Senast reviderad 

2018-06-18 
Giltig t o m 

2022-06-18 

Dokumentinformation [Dokumentinformation]  

Dokumentet gäller för [Dokumentet gäller för]  

Annan information [Annan information]  
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Innehållsförteckning 

1 Syfte ................................................................................... 3 

2 Ansvarsfördelning ............................................................ 4 

2.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse ................................................ 4 
2.2 Nämnd ...................................................................................................... 4 

3 Arbete med internkontroll ................................................ 5 

4 Rapportering av felaktigheter och brister ...................... 6 
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1 Syfte  
Reglementet syftar till att säkerställa att de kommunala målen uppfylls 
genom tillfredsställande internkontroll, det vill säga att med rimlig grad av 
säkerhet säkerställa att följande uppnås: 
 
 Verksamheterna ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva  
 Finansiell rapportering och information om verksamheter ska vara 

tillförlitliga 
 Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs  
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2 Ansvarsfördelning 

2.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige beslutar om grunderna för internkontroll samt 
reglementet för internkontroll.  

Kommunstyrelsen ansvar för tillräcklig och tillfredsställande internkontroll i 
den egna verksamheten, kommunen som helhet samt respektive nämnd.  

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om förvaltningsövergripande 
internkontroller som ska gälla för hela kommunen. 

2.2 Nämnd 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom respektive 
verksamhetsområde och ska återrapportera till kommunstyrelsen om hur 
internkontrollen fungerar.  

Varje nämnd har ansvar för att: 

 internkontrollen enligt fastställda mål och riktlinjer bidrar till att utveckla 
och effektivisera förvaltningens verksamhet  

 årligen besluta om internkontrollplan 

 till kommunstyrelsen rapportera brister som upptäcks i internkontrollen  
Internkontrollplan redovisas som en del av verksamhetsplanen. Av upprättad 
tjänsteskrivelse ska framgå att beslut om verksamhetsplanen även innefattar 
internkontrollplanen. 

Internkontrollplanen följs sedan upp via verksamhetsberättelsen. Där ska 
framgå vilka interna kontroller som genomförts under året och vilka 
föreslagna åtgärder som eventuellt vidtagits. Av upprättad tjänsteskrivelse 
ska framgå att beslut om verksamhetsberättelsen även innefattar 
internkontrollplanen. 
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3 Arbete med internkontroll 
Kommunen har ett processorienterat synsätt på internkontroll med 
utgångspunkt i att kommunens mål ska uppnås. Den interna kontrollen är ett 
hjälpmedel för att uppnå dessa mål och riskanalys är en viktig del för att 
hantera de risker som kan hindra kommunen från att uppnå målen. 
Arbetsgången beskrivs ingående i de tillhörande tillämpningsanvisningarna.  
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4 Rapportering av felaktigheter och brister 
Identifierade brister, incidenter eller företeelser där ett brott skett ska 
omedelbart rapporteras till överordnad i syfte att omgående komma till rätta 
med de fel och brister som uppmärksammats. Allvarligare fel eller brister 
ska utredas. 
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§ 73 Dnr 2019-000461 2.4.1.0 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  
14,5 mnkr avseende 2018.      

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

Yrkanden 
Christina Lindberg (C) yrkar avslag på liggande förslag. 

Anders Gäfvert (M) yrkar att beloppet för gottgörelse ändras till 6,5 mnkr 
samt att 8 mnkr läggs på nya åtaganden.      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag, 
Christina Lindbergs (C) förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.  

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) avslagsyrkande. 

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.         

Protokollsanteckning 
Christina Lindberg (C) begär och medges av ordföranden att göra följande 
protokollsanteckning: 

Vi vill utöka stiftelsens pensionsåtagande för anställda och tidigare anställda 
i Härnösands kommun och använda pensionsstiftelsens övervärde till att 
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trygga fler årskullar än att begära gottgörelse med 14,5 mnkr avseende 
2018.   

Reservation 
Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna förslag. 

Bakgrund 
Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 § 131. Det beslutet utgör stiftelsens 
urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 
kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 
göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 
förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 
avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 
föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 
pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 
med 1942 eller deras efterlevande. 

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 
pensionsutgifter för år 2018. Kommunen har betalt ut 14,5 mnkr i pensioner 
inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt stiftelsens 
ändamål. Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands 
kommuns andel uppgår till 208,1 mnkr och pensionsåtagande till 97,9 mnkr 
enligt årsredovisning 2018. Det möjliggör att kommunen kan begära 
gottgörelse med god marginal.     

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16     

______  
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Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Lena Einarsson, tel. 0611-348097 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-10-18 

 
Dnr  
2019-000461 

  

lena.einarsson@harnosand.se Kommunfullmäktige 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse för år 2018 

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

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  
14,5 mnkr avseende 2018.  

Beskrivning av ärendet 
Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens 
urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 
kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 
göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 
förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 
avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 
föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 
pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 
med 1942 eller deras efterlevande. 

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 
pensionsutgifter för år 2018. Kommunen har betalt ut 14,5 mnkr i pensioner 
inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt stiftelsens 
ändamål. Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands 
kommuns andel uppgår till 208,1 mnkr och pensionsåtagande till 97,9 mnkr 
enligt årsredovisning 2018. Det möjliggör att kommunen kan begära 
gottgörelse med god marginal.  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 
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§ 74 Dnr 2019-000234 2.4.1.0 

Plan för återställande av det negativa 
balanskravsresultatet 2018 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa åtgärdsplan för reglering av det negativa balanskravsresultatet 
för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 5,4 mnkr bättre än den av 
kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 procent överskott av 
skatteintäkter och statsbidrag.  

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 
Enligt kommunallagen ska varje kommun som uppvisar ett negativt resultat 
(det så kallade balanskravsresultatet*) återställa det inom en treårsperiod. 
2018 års balanskravsresultat för Härnösands kommun uppgick till -5,4 mnkr.  

Eftersom budget 2020 redan är beslutad så föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att fastställa åtgärdsplan för reglering av det 
negativa balanskravsresultatet för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 5,4 
mnkr bättre än den av kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 
procent överskott av skatteintäkter och statsbidrag.  

* I redovisningen av balanskravsresultatet justeras årets resultat från poster 
som inte direkt hör samman med den egentliga verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16      

______  
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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 
Lena Einarsson 
lena.einarsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-10-16 

 
Dnr  
KS/2019-000234 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Plan för återställande av det negativa 
balanskravsresultatet 2018 

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

att fastställa åtgärdsplan för reglering av det negativa balanskravsresultatet 
för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 5,4 mnkr bättre än den av 
kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 procent överskott av 
skatteintäkter och statsbidrag.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska varje kommun som uppvisar ett negativt resultat 
(det så kallade balanskravsresultatet*) återställa det inom en treårsperiod. 
2018 års balanskravsresultat för Härnösands kommun uppgick till -5,4 
mnkr.  

Eftersom budget 2020 redan är beslutad så föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att fastställa åtgärdsplan för reglering av det 
negativa balanskravsresultatet för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 
5,4 mnkr bättre än den av kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 
procent överskott av skatteintäkter och statsbidrag.  
* I redovisningen av balanskravsresultatet justeras årets resultat från poster som inte direkt hör samman med den 
egentliga verksamheten.   

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Lena Einarsson 
Ekonomichef 
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§ 75 Dnr 2019-000415 3.4.2.0 

Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och 
föreningen HÄR - Handel och Möten i Härnösand AB 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att föra ärendet 
vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag.      

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 
Arbetet med centrumutveckling har under åren resulterat i ett etablerat 
samarbete mellan fastighetsägare, svensk handel, näringsliv och Härnösands 
kommun. För att förstärka och verka för ett mer hållbart arbete i linje med 
kommunens tillväxtstrategi ingick 2018-04-17 Härnösands kommun ett 
samverkansavtal med föreningen HÄR.  

Nu föreslås en fortsättning på samverkansavtalet och därmed en fortsatt 
medverkan till bredare aktivitetsutveckling, bäst lämpad för olika områden 
med hänsyn tagen till framtida handels- och levnadsmönster.  

Samverkansavtalets övergripande mål är att: 

• stärka den lokala handeln 

• utveckla kvällsekonomin   

• skapa fler evenemang/ mötesplatser 
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Företagarföreningen HÄR ska vara en aktiv länk mellan handeln, kommunen 
och fastighetsägarna. 

Avtalet föreslås gälla from 2020-01-01 tom 2022-12-31. Parternas intention 
är att omförhandling av avtalet ska ske under andra kvartalet 2022.  

Vid förlängning av avtalet utan omförhandling förlängs avtalstiden med 2 år 
och avtalat belopp justeras utifrån konsumentprisindex (KPI). Lägg in en 
kortare beskrivning av ärendet, med bakgrund och motivering till det 
föreslagna beslutet. Helst inte mer än 1 A4-sida.  

Socialt perspektiv 

Aktivitetsutveckling har påtaglig social påverkan, och berör en stor del av 
befolkningen i Härnösand. 

Ekologiskt perspektiv 

Arbete som stärker utvecklingen och utbudet av den lokala handeln i alla 
dess former bidrar till att fler gör sina inköp eller går på restaurang i 
Härnösand istället för på annan ort. Vilket leder till minskat bilåkande och 
därmed bättre miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet får konsekvens på kommunens budget. De positiva effekterna av 
arbetet är svåra att ekonomiskt mäta. Desto fler Härnösandsbor och besökare 
som nyttjar näringslivets olika utbud, kommer i slutändan ge en positiv 
effekt på kommunens skatteintäkter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-25 
Härnösands kommuns Tillväxtstrategi  

______  
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Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 
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Gungerd Johnsson-Grip, 0611-34 82 56 
gungerd.johnsson.grip@harnosand.se 
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1(2) 

 
Datum 
2019-09-25 

 
Dnr  
KS/2019-000415 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och 
föreningen HÄR - Handel och Möten i Härnösand AB 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott, 
föreslå kommunstyrelsen besluta 
att godkänna föreslaget samverkansavtal mellan HÄR företagarförening och 
Härnösands kommun, och  

att ersättning om 750 tkr för 2020 tas ur avsatta medel hos 
kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelnings budget för 2020, och  

att beakta 750 tkr under kommande budgetarbete för åren 2021 och 2022 
samt  

att ge kommundirektören i uppdrag underteckna samverkansavtalet och 
redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till kommunstyrelsen.  

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med centrumutveckling har under åren resulterat i ett etablerat 
samarbete mellan fastighetsägare, svensk handel, näringsliv och Härnösands 
kommun. För att förstärka och verka för ett mer hållbart arbete i linje med 
kommunens tillväxtstrategi ingick 2018-04-17 Härnösands kommun ett 
samverkansavtal med föreningen HÄR.  

Nu föreslås en fortsättning på samverkansavtalet och därmed en fortsatt 
medverkan till bredare aktivitetsutveckling, bäst lämpad för olika områden 
med hänsyn tagen till framtida handels- och levnadsmönster.  

Samverkansavtalets övergripande mål är att: 

• stärka den lokala handeln 
• utveckla kvällsekonomin   
• skapa fler evenemang/ mötesplatser 
 
Företagarföreningen HÄR ska vara en aktiv länk mellan handeln, 
kommunen och fastighetsägarna. 

Avtalet föreslås gälla from 2020-01-01 tom 2022-12-31. Parternas intention 
är att omförhandling av avtalet ska ske under andra kvartalet 2022.  
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Vid förlängning av avtalet utan omförhandling förlängs avtalstiden med 2 år 
och avtalat belopp justeras utifrån konsumentprisindex (KPI). Lägg in en 
kortare beskrivning av ärendet, med bakgrund och motivering till det 
föreslagna beslutet. Helst inte mer än 1 A4-sida.  

Socialt perspektiv 

Aktivitetsutveckling har påtaglig social påverkan, och berör en stor del av 
befolkningen i Härnösand. 

Ekologiskt perspektiv 

Arbete som stärker utvecklingen och utbudet av den lokala handeln i alla 
dess former bidrar till att fler gör sina inköp eller går på restaurang i 
Härnösand istället för på annan ort. Vilket leder till minskat bilåkande och 
därmed bättre miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet får konsekvens på kommunens budget. De positiva effekterna av 
arbetet är svåra att ekonomiskt mäta. Desto fler Härnösandsbor och 
besökare som nyttjar näringslivets olika utbud, kommer i slutändan ge en 
positiv effekt på kommunens skatteintäkter.   

Beslutsunderlag 
Härnösands kommuns Tillväxtstrategi  

Uno Jonsson 
Tillväxtverket  
 

Bilagor 

Bilaga 1  Förslag till samverkansavtal mellan HÄR företagarförening och 
Härnösands kommun 
. 
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Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och 

föreningen HÄR - Handel och Möten i Härnösand AB 

Bakgrund 

Under slutet av 1990 startades ”På stan”-arbetet, som ett led i att utveckla 
Härnösands centrum, marknadsföra Härnösands tillgångar, skapa aktiviteter 
och engagera stimulera näringslivet för samverkan.   

Under hösten 2016 förstärktes arbetet och ett samarbetsprojekt formades för 
översyn, bredare utveckling och tillväxt av stadskärnan. Arbetet gjordes på 
initiativ av fastighetsägarna, kommunen och de olika företagarföreningar 
som var aktiva i centrum. Som ett av resultatet av detta arbete bildades under 
hösten 2017 en ny gemensam förening/företag HÄR- Handel och Möten i 
Härnösand AB. (Nedan kallat HÄR.)  

Bolagets syfte är att verka för handelns utveckling i Härnösand och 
därigenom jobba för branschens utveckling och intressen. 

För att förstärka och verka för ett mer hållbart arbete i linje med kommunens 
tillväxtstrategi ingick 2018-04-17 Härnösands kommun ett samverkansavtal 
med föreningen HÄR. Att bygga och planera för möten, evenemang, 
aktiviteter och samverkan stärker och skapar sociala strukturer som ökar ett 
områdes attraktivitet och funktion.  

Härnösands kommun avser med fortsatt samverkansavtal medverka till 
bredare aktivitetsutveckling, bäst lämpad för olika områden med hänsyn 
tagen till framtida handels- och levnadsmönster. 

Avtal 

I detta avtal regleras samarbetet mellan HÄR och Härnösands Kommun. 

Föreningen HÄR ska i samarbete med kommunen vara ägare, arrangör och 
utförare till aktiviteter som stärker utvecklingen och utbudet av den lokala 
handeln i alla dess former, samt vara initiativtagare till insatser som stärker 
övriga intentionerna i detta samverkansavtal.  

Härnösands kommun innehar arbetsgivaransvaret av föreningen HÄR´s 
centrumutvecklare.  Kostnader för detta inkl. lön och sociala avgifter 
faktureras till föreningen löpande.  

Centrumutvecklaren ska bjudas in och ges möjlighet att vara med i 
kommunens tillväxtarbete och alltid bjudas av berörda förvaltningar till 
dialog då relevanta frågor som påverkar handel och besöksnäringen 
avhandlas. Centrumutvecklaren ska även vara en del i personalgruppen på 
näringslivsenheten. 
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Övergripande Mål 

Samverkansavtalets övergripande mål är att: 

 stärka den lokala handeln 
 utveckla kvällsekonomin   
 skapa fler evenemang/ mötesplatser 

 
Företagarföreningen HÄR ska vara en aktiv länk mellan handeln, kommunen 
och fastighetsägarna. 

Aktivitetsområden vid avtalets undertecknande 

 Marknadsföra aktiviteter och bidra till att stärka varumärket 
Härnösand 

 Att aktivt samarbeta med kommunens evenemangsutvecklare för att 
stärka Härnösand som evenemangsstad 

 Att arbeta tillsammans med kommunen kring ökad säkerhet, 
gestaltning och utsmyckning 

 Initiera nya aktiviteter och genomföra traditionella events  
 Engagera föreningslivet för att bidra till aktiviteter i centrum 
 Ingå i samarbetet Höga Kusten inom arbetsområdet 

 

Uppföljning 

Årlig uppföljning/utvärdering ska genomföras och kopplas till plan för nästa 
år. Uppföljning sker under december innevarande verksamhetsår och 
sammankallande är ordförande i Här handel och möten.  

Kontinuerlig avstämning av avtalet ska ske löpande till näringslivschef. 

Ersättning och avtalstid  

Avtalet i sin helhet både vad gäller ersättning och uppföljning av aktiviteter 
hanteras i HÄR Handel och Möten i Härnösand AB (556862-6955). Bolaget 
ägs till 100 % av Härnösands Näringsliv AB (HNAB).  Härnösands 
Näringsliv AB ägs till 51 % av HNEF och till 49 % av Invest i Härnösand 
AB.  

Ersättningen utbetalas mot faktura med ett belopp om 750 000 kr exklusive 
moms per år.  

Avtalstid 

Detta avtal gäller from 2020-01-01 tom 2022-12-31. Parternas intention är 
att omförhandling av avtalet ska ske under andra kvartalet 2022.  

Vid förlängning av avtalet utan omförhandling förlängs avtalstiden med 2 år 
och avtalat belopp justeras utifrån konsumentprisindex (KPI). 

Vardera parten har rätten att påkalla omförhandling när som helst. Avtalet 
kan sägas upp av endera parten med sex månaders uppsägningstid 
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Datum 

2019-09-26 
Dnr 

2019-000415 

 

 

Härnösand 2019-10- .. 

 

 

 

Lars Liljedahl      Uno Jonsson        Göran Keijerhag 

Kommundirektör      Tillväxtchef        Ordförande 

Härnösands kommun              Härnösands kommun        HÄR 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 76 Dnr 2019-000242 3.4.2.1 

Handlingsplan - Utbildning som grundar 2019-2022 
Tillväxtstrategi Härnösand 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan Utbildning som grundar 2019-2020.       

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), Christina Lindberg 
(C), Lotta Visén (S) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar ändring av liggande förslag genom att stryka 
”Tillväxtstrategi Härnösand” och byta årtalen till 2019-2020 samt en 
tilläggsattsats enligt följande:  
att återkomma med reviderad plan för åren 2021-2025 med ett tydligare 
innehåll gällande samarbetspartnerts på högskolenivå. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till Anders Gäfverts (M) förslag om att 
stryka ”Tillväxtstrategi Härnösand” samt att ändra årtalen till 2019-2020 och 
avslag till Anders Gäfverts (M) förslag om tilläggsattsats.     

Propositionsordning 1 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
och liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsförslag.  

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsförslag. 

Propositionsordning 2 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Anders Gäfverts (M) förslag om tilläggsattsats. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag om tilläggsattsats. 

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

Reservation 
Anders Gäfvert (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
”Handlingsplan utbildning som grundar 2019-2022” är framtagen i 
samverkan mellan Tillväxtavdelningen, Skolförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen och Technichus i samarbete med Ung 
Företagsamhet och Folkuniversitetet.  

Handlingsplanen syftar till att stärka Härnösands utveckling och Härnösand 
som utbildningsstad och beskriver aktiviteter som ska leda till delstrategins 
målbild. 

Handlingsplanens aktiviteter utgår från ”Tillväxtstrategi för Härnösand – 
Företagsamma staden med den personliga livsmiljön” som antogs av 
kommunfullmäktige februari 2017. 

Utöver de aktiviteter som är specificerade i bilaga och som är kopplade till 
delstrategins tre målbilder finns i dokumentet även en strategisk 
handlingsplan med aktiviteter på övergripande nivå och innefattar utveckling 
och uppbyggnad av verksamheten Campus Härnösand.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-10 
Handlingsplan utbildning som grundar 2019-2022  

______  
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212000-2403 
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5576-5218 

 

 
 
Tillväxtavdelning 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(1) 

 
Datum 
2019-10-10 

 
Dnr  
KS/2019-000242 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Handlingsplan - Utbildning som grundar 2019-2022 
Tillväxtstrategi Härnösand 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott, 
föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta handlingsplan Utbildning som grundar 2019-2022 Tillväxtstrategi 
Härnösand  

Beskrivning av ärendet 
”Handlingsplan utbildning som grundar 2019-2022” är framtagen i 
samverkan mellan Tillväxtavdelningen, Skolförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen och Technichus i samarbete med Ung 
Företagsamhet och Folkuniversitetet.  

Handlingsplanen syftar till att stärka Härnösands utveckling och Härnösand 
som utbildningsstad och beskriver aktiviteter som ska leda till delstrategins 
målbild. 

Handlingsplanens aktiviteter utgår från ”Tillväxtstrategi för Härnösand – 
Företagsamma staden med den personliga livsmiljön” som antogs av 
kommunfullmäktige februari 2017. 

Utöver de aktiviteter som är specificerade i bilaga och som är kopplade till 
delstrategins tre målbilder finns i dokumentet även en strategisk 
handlingsplan med aktiviteter på övergripande nivå och innefattar 
utveckling och uppbyggnad av verksamheten Campus Härnösand. 

Beslutsunderlag 
Handlingsplan utbildning som grundar 2019-2022  

Uno Jonsson  
Tillväxtchef 

Anneli Kuusisto 
Utvecklare/strateg 

 

Bilagor 

Handlingsplan utbildning som grundar 2019-2022 
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HANDLINGSPLAN  

Datum 

2019-09-01 
   

Dnr: KS 2019-242-3421 

  

Handlingsplan  

Utbildning som grundar 2019-2022 

Tillväxtstrategi Härnösand 

 

 

 

 

Dokumentnamn Handlingsplan Utbildning som grundar 

Dokumenttyp 

Handlingsplan 

Fastställd/upprättad av Kommunstyrelseförvaltningen/Anneli Kuusisto 

Datum 

2019-09-01 

Diarienummer 

KS:2019-242-3421 

Dokumentansvarig/processägare Tillväxavdelningen 

Version 

1 

Senast reviderad 

[Datum]  

Giltig t o m 

2022-12-31 

Dokumentinformation 
Upprättad av Tillväxtavdelningen, Skolförvaltningen, ALF och Technichus i 

samarbete med Ung Företagsamhet, Folkuniversitetet. Innehåller bilaga. 

Dokumentet gäller för Härnösands kommun 

Annan information 
Handlingsplanens aktiviteter kommer att uppdateras utan ytterligare beslut under 

planens giltighetstid   
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1 Handlingsplan- utbildning som grundar 2019-

2020 

Handlingsplan utbildning som grundar är framtagen i samverkan med 
Arbetslivsförvaltningen, Skolförvaltningen, Technichus, Folkuniversitetet samt Ung 
företagsamhet.  

Handlingsplanen är direkt kopplad till Härnösands tillväxtstrategi delstrategi Utbildning 
som grundar och beskriver aktiviteter som leder till att vi når delstrategins målbild: 

”Ett utbildningssystem som möter dagens och framtidens kompetensbehov är en 
förutsättning för ett samhälle i tillväxt. 

För att skolan ska ge en bra grund för kommande arbetsliv behövs en modig skola som 
går före och fångar möjligheter i samarbeten med näringslivet. En framsynt 
vuxenutbildning är central för Härnösands tillväxt”. 

2 Nätverket kring Campus Härnösand 

Härnösands kommun vill arbeta långsiktigt, tydligt och målinriktat. En process är 
påbörjades under hösten 2018 med målet att utveckla nya samarbeten med olika 
utbildningsaktörer. Arbetet utgår från deltagarnas olika behov och erfarenheter. 

Syftet med utvecklad samverkan är ytterst att stärka Härnösand som utbildningsstad. 
Detta genom att gemensamt arbeta för att öka erbjudande av nya intressanta och 
efterfrågade utbildningar samt skapa nyetableringar inom utbildningsområdet. 

3  Tillväxtstrategins koppling till handlingsplan 

Handlingsplanen bygger på Tillväxtstrategi för Härnösand – Företagsamma staden med 
den personliga livsmiljön. Strategin antogs av kommunfullmäktige februari 2017. 
Målbilden beskriver en framtida företagsam kommun och stad med engagerade 
invånare och en attraktiv miljö som tilltalar en bred skara människor. 
 
Företagsamma staden med den personliga livsmiljön 
De sex delstrategiområdena är:  
 
 
 
 
 
 
   
   
 

- Gemensam kraft  
- Utbildning som grundar 
- Företagsamhet 
- Personliga livsmiljön 
- Hållbarhet genomsyrar allt 
- Infrastruktur 
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Inom samtliga insatsområden är den gemensamma kraften nödvändig. Handlingsplanen 
beskriver aktiviteter som vi med gemensam kraft genomför och som ska leda till önskad 
målbild. 
 
För att lyckas med att nå prioriterade mål behövs en bred förankring och uppslutning. 
Det som leder till resultat och framgång är en mängd olika åtgärder inom många olika 
områden. Vikten av delaktighet och samverkan kan inte nog betonas. Vi behöver skapa 
stolthet för det som sker och vi behöver kommunicera det till Härnösands medborgare. 
 
Utöver de aktiviteter som görs inom de olika verksamheterna kopplat mot de tre 
delstrategierna finns även en strategisk handlingsplan vars aktiviteter är på en mer 
övergripande nivå och med koppling till Härnösands utvecklingsområden. Denna 
strategiska handlingsplan innefattar aktiviteter för att utveckla verksamheten Campus 
Härnösand och därigenom Härnösand som utbildningsstad. Behovet utgår främst från 
det lokala perspektivet men även för det regionala och i viss mån nationella 
perspektivet.  

3.1 Aktörssamverkan 

 
För att lyckas nå den strategiska målbilden behövs en fortsatt bred förankring och 
uppslutning bakom målbilden och de framtagna delstrategierna. 
Handlingsplaner, utvecklingsarbeten och nya projekt är olika sätt för att nå 
tillväxtstrategins målbild. Att sätta upp delmål, följa upp och utvärdera insatser och 
resultat blir därför viktigt. Handlingsplanen för utbildning som grundar bidrar till detta. 
 
Sedan hösten 2018 pågår en långsiktig process med målet att skapa utvecklad 
samverkan och nya samarbeten mellan engagerade utbildningsaktörer i Härnösand. 
Syftet är ytterst att stärka Härnösand som utbildningsstad och öka möjligheterna för att 
efterfrågade strategiska utbildningar etableras i Härnösand. 

Samverkan utgår från de olika erfarenheter och behov som finns för att hitta nya 
infallsvinklar och modiga idéer som blir till bra aktiviteter. Utifrån en workshop den 5 
okt 2018 framkom tydligt att aktörerna behöver veta mer om varandra för att öka 
möjligheterna att göra bra saker tillsammans. Aktiviteterna har därför under 2019 
kommit att fokuseras på möten och kommunikation. 

Nedan de organisationer vilka deltog på ovan nämnd workshop. 

Organisation        Organisation  

Folkuniversitetet        Härnösands kommun, arbetslivsförvaltning  

HEMAB        Härnösands kommun, vuxenutbildning  

Humanus        Härnösands kommun, tillväxtavdelning  

NBV MittSverige        Härnösands kommun, skolförvaltning  

Region Västernorrland        Härnösands gymnasium, högstadium  

Technichus          

Ung Företagsamhet   

Vårsta Diakoni   
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3.2 Analyser och studier 

 
Utifrån den omvärldsanalys som levererades av Kairos Future 2014 har utbildningsnivån 
i Härnösand utifrån ett nationellt perspektiv potential att höjas och skolresultaten kan 
bli ännu bättre. Framåt kan vuxenutbildning med inriktning mot näringslivet vara en 
central del i Härnösands kunskapsidentitet.  

Då kompetensförsörjningsfrågor ingår i Härnösands strategiska utvecklingsarbete, vilket 
utgår från både lokal och regional nivå, deltog Härnösands kommun under 2018 i en 
stor nationell studie som genomfördes av Kairos future. Stora jobbstudien analyserade 
arbetslivets framtid i olika kommuntyper på uppdrag av en mängd kommuner. Den 
innehåller bland annat en analys av hur framtidens arbetsliv ser ut på vår plats, vilka 
kompetenser som krävs framåt, hur man lockar den kompetensen och vad vi behöver 
göra för att möta framtiden. 

Studien visar även att digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen fortsätter 
påverka bransch efter bransch. När det gäller kunskapsbaserade jobb t.ex. inom bank, 
försäkring, juridiska tjänster och kundtjänst visar det även att många jobb kommer 
automatiseras. En växande och mindre riskfylld bransch är besöksnäringen, analysen 
pekar dock på att den är svår att växla upp till betydande storlek och kräver en starkare 
region. 1  

Generellt visar jobbstudien att människors sociala förmåga blir allt viktigare i framtiden. 
För Härnösands del listades fem kompetenser som behövs i Härnösands framtida 
arbetsliv. Det är avancerade tekniker, specialistkompetenser inom bank/försäkring, 
upplevelsemakare, ung omsorgspersonal och IT-folk. 
 
För att skapa ökad sysselsättning och ett attraktivt näringsliv ser vi ett antal 
framtidsnäringar som förstärker det befintliga näringslivet. Tillsammans med strategiska 
partners satsar bland annat på innovativ livsmedelsindustri, besöksnäring och handel, 
kulturella och kreativa näringar samt förnyelsebar energi. 
 
Detta kompletterar regionens ambitioner utifrån RUS och länets arbete med utbildning, 
kompetensförsörjning och stärkt samverkan i regionen. 
 

                                                                        
1 Utveckling besöksnäringsbranschen genom Höga Kusten Destination AB 
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4 Strategisk handlingsplan för utveckling av 

Campus Härnösand 

 

Aktivitet  Planerad Ansvar utförare 

Tillsätta Campusutvecklare Maj 2019 Tillväxtavd 

Bildande av nätverket 
Campus Härnösand (CH) 

(start höst 2018) Tillväxtavd 

Vidareutveckla nätverket 
CH 

2019 

löpande 

Tillväxtavd 

Skapa samverkans-
aktiviteter och 
projektinitiativ nätverket 
CH 

2019 

löpande 

Tillväxtavd 

Samordna och utveckla 
interna och externa 
resurser 

2019 

löpande 

Tillväxtavd 

Utveckla CH 
verksamhetens innehåll 
och uppbyggnad.  

2019 

löpande 

Tillväxtavd 

Utveckla möjlig FoU CH 2020 

löpande 

Tillväxtavd 

Upprätta 
kommunikationsplan CH 

(Varumärke) 

2019 Tillväxtavd 

Utredning Sjöfarts-
utbildning Härnösand 

Vår 2019- 

Aug 2020 

Tillväxtavd 
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     Bilaga 

Handlingsplan utbildning som grundar 

 

 
 

Målformulering – Utbildning som grundar 

Ett utbildningssystem som möter dagens och framtidens kompetensbehov är en 
förutsättning för ett samhälle i tillväxt. För att skolan ska ge en bra grund för kommande 
arbetsliv behövs en modig skola som går före och fångar möjligheter i samarbeten med 
näringslivet. En framsynt vuxenutbildning är central för Härnösands tillväxt. 

Målen ska nås genom konkreta och prioriterade aktiviteter utifrån planer, policys och 
avtal. 

Aktiviteterna i denna handlingsplan ska leda till: 

• En röd tråd från skola till företagsamhet 
• En modig skola som går före 
• En studiemiljö där teori och praktik förenas 
 
I efterföljande bilaga beskrivs aktiviteter som är direkt kopplade till ovan punkter. 
Aktiviteterna är listade från Skolförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Technichus i 
samarbete med Ung Företagsamhet och Folkuniversitetet. 
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1 En röd tråd från skola till företagsamhet 

 

Aktivitet  Planerad  Ansvar/Utförare 

Praktik inom vård och omsorgscollage 
 

Löpande ALF Rektor vux.utb. 

LIA, lärande i arbetet – praktik under YH-
utbildning ingår alltid i utb.  
 

Löpande ALF Enhetschef YH 

Nya YH-utbildningar tas fram i 
samråd/styrkas med aktuell bransch.  
 

Sökomgång 
sep/klar 

ALF Enhetschef YH 

Samverkan med HNEF, aktivitetsplan 
med fokus på samverkan skola/arbetsliv.  

Löpande Skolförv.  
HNEF 

Yrkesmässa för alla elever i åk 8 och åk 2 
på gymnasiet 

 

2019-05-03 Skolförv. 
HNEF 
Studie/ yrkesvägledare  

Utöka antalet PRAO-platser 
HNEF erbjuder PRAO i webbportal 

Läsåret 
2019 

Skolförv. 
HNEF 
Studie/yrkesvägledare 
skolor/HW, WH  

Föreläsningar, bredda yrkeskunskap 2019 Skolförv. 
HNEF 
 

Studiebesök bredda yrkeskunskap 2019 Skolförv.  
HNEF 
 

Fortsätta utveckla kreativa studie-
miljöer. Stimulerar företagsamhet i 
samråd med repr. från skolorna.  
 

Löpande Technichus 

Information till elever/ungdomar om 
möjlighet att genomföra sommarlovs- 
entreprenör/Ung landsbygdsentreprenör  
 

Löpande Technichus 

Genomförande av EPITE med bl.a. Miun. 
Utveckla förhållningssätt upplägg/metod 
för entreprenörskap i lärarutbildningen. 

2017-2020 Technichus 
 

   
Främja kompetensförsörjningen inom 
kommunen och på så sätt vara en motor 
för tillväxt och utveckling 

Löpande ALF/Lärcentrum 
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 2  En modig skola som går före       

Aktivitet Planerad  Ansvar/Utförare 

Samverkan mellan vuxenutbildningen 
och gymnasieskolan för att säkerställa 
att elever följs upp och ges möjlighet till 
utbildning. 
 

Pågående Rektor 
Vuxenutbildningen 

Satsning på spets inom NV och TK 
genom avtal med Technichus för såväl 
elever som pedagogisk personal.  
 

Löpande Technichus, 
Skolförvaltningen 

Erbjuda mötesplats för studenter på 
olika studienivåer 

Löpande Lärcentrum 

   
Doktorand DUVKOM 
Informatik/pedagogik, implementering 
av digitalt stöd i undervisningen 

2018-2022 Skolförvaltningen 
 

   
   
Öppet hus (invigning av Lärcentrum) 201903 Lärcentrum 
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3 En studiemiljö där teori och praktik förenas 

Aktivitet Planerad  Ansvar/Utförare 

Praktik inom vår yrkesutbildning Vård 
och omsorg 

Löpande Skolförv. Rektor 
 

 
Handledarutbildning, genom vård och 
omsorgscollage, till de arbetsplatser 
som tar emot elever 
 

Löpande Skolförv. Rektor 

Lärling. I samarbete med 
gymnasieskolan har vi avtal om ett 
antal platser hos dem.  
 

Löpande Skolförv.Rektor 

Yrkesutbildning, i samarbete med 
gymnasieskolan har vi avtal om ett 
antal platser inom bl.a kock och vvs 
 

Löpande Skolförv.Rektor 

LIA, praktik i våra YH-utbildningar som 
sker inom företag som har stor insyn i 
utbildningen. 
 

Löpande ALF Enhetschef YH 

 
Studiebesök åk 1-åk 6 Hemab  
http://www.hemab.se/omoss/skolaoch
studiebesok/ 
 

Löpande Skolförv. 
Hemab/rektorer F-6 

UF-företag inom gymnasiets kurser  Skolförv. 
Rektorer gymnasiet 
UF 

Alla program vid gymnasiet, har 
externa kontakter och samarbeten med 
olika förvaltningar, institutioner, 
företag etc. arbetet att skapa 
samarbeten med externa är av stort 
värde. Kontaktnätet utvecklas ständigt 
för att finna nya samarbeten och 
dialoger. Ex. modeller: Teknikcollege, 
Vård och omsorgscollege, 
Arbetsplatsförlagt lärande inom 
yrkesprogram och lärlingsutbildningen. 

 

Löpande Skolförv. Rektorer 
gymnasiet 

Forskningsprojekt DEVA design växter 
God inomhusmiljö/hållbarhet/effekter 

20190107- 
20201231 

Technichus 
Mittuniversitetet 
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Härnösands kommun 
Datum 

2019-09-01 
  

Dnr: KS 2019-242-3421 
Sida 

11(11) 

 

 

Aktivitet Planerad Ansvar/utförare 
Skolprogram inom NV och TK baserat 
på skolans läroplaner. 
 

Löpande Technichus 

Handledning/möjlighet att nyttja 
verkstadsmiljöer och tekniska verktyg 
vid genomförande av ex. gymnasie- 
arbete för Teknikprogrammet 
 

Löpande Technichus 
Teknikcollege 

Technichus kursprogram för barn och 
unga, 7 år och uppåt.   
 

Löpande Technichus 

Kurser/studiecirklar i samarbete med t 
ex Vuxenhögskolan (ex. cnc-fräsning) 
 

Löpande Technichus 

Möten över generationer, erfarenheter 
genom Unga forskare, Populär-
vetenskapliga, stöd-och 
Makerföreningen. 
 

Löpande Technichus 

Miljö för att möta aktuella 
fenomen/verksamheter (från lokalt till 
globalt). 
 

Löpande Technichus 

Erbjuda utbildning inom vård och 
omsorg kombinerat med utbildning i 
svenska som andraspråk och praktik 
 

Start 
201901-2022  

Rektor 
vuxenutbildningen 

    

 

 

Uppföljning 

Handlingsplanens aktivitetsbilaga kommer årligen genom tillväxtavdelningen 
följas upp i samarbete med deltagande aktörer. 

Dokumentet kommer att uppdateras utan ytterligare beslut av Kommunstyrelsen 
under planens giltighetstid. 

 

 

 

 

 
 
 
 

122



Härnösands kommun 

Kommunstyrelseförvaltningen 

TILLVÄXTSTRATEGI 

Datum 

2017-02-27 
Dnr. 

KS16-262-140 

Tillväxtstrategi Härnösand -

Företagsamma staden med den personliga 

livsmiljön 

Dokumentnamn 

Fastställd/upprättad av 

Dokumentansvarig/processägare 

Dokumentinformation 

Dokumentet gäller för 

Annan information 

Tillväxtstrategi - Företagsamma staden med den Dokumenttyp 

personliga livsmiliön Tillväxtstrategi 

Kommunfullmäktige Datum Diarienummer 

2017-02-27 KS16-262-140 

Kommunstyrelseförvaltningen l�
ersion Senast reviderad Giltigt o m 

XXXX-XX-XX 2020-05-01 

Tillväxtstrategin finns även i en kortfattad bild illustrerad version 

Samtliga förvaltningar och nämnder i Härnösands kommun 

Till tillväxtstartegin kopplas tidigare antagna handlingsplaner som kulturplan och 

miljö och energiplan. Kommande planer med riktning mot kommunens 

attraktivitet och utveckling ska utgå från antagen tillväxtstrategi. 

Härnösands 
kommun 123



 

124



Tillväxtstrategi mot 2030 för Härnösands kommun, har tagits fram i en bred 
process med deltagande från olika delar i samhället som näringslivet, 
myndigheter, högskolan och kommunen.  

Processen startade 2013 i samband med Framtidsarbetet påbörjades, där 
olika inspel formades i utvecklings-grupperna som Företagsstaden, 
Utbildningsstaden, Hållbara staden och Boendestaden som.  
I samband med detta arbete togs även en Kunskapsplattform fram, som 
beskriver kommunen i ett omvärldsperspektiv. Kunskapsplattformen pekade 
på möjligheterna att påbörja en ny era där kommunen stärker sin position i 
sitt regionala sammanhang. Den visar också hur näringslivet är en viktig 
dragare i förflyttningen från offentlig till i högre grad näringslivsdriven 
tillväxt.  

Till detta belystes i en rapport hur Kretivitet som tillväxt kunde bli verklighet 
utifrån att kommunen lägger stora resurser på kultur räknat per capita. Syftet 
var att lyfta fram den utvecklingspotential som finns hos professionella 
kulturutövare och aktörer inom kreativa näringar att kunna verka i 
kommunen och i regionen. Rapporten visade att Härnösand har en näring 
med stor tillväxtfaktor. 

Med utgångspunkt av ovanstående arbete beslutade kommunen att det var 
viktigt att skapa en tydlig inriktning för tillväxten i ett längre perspektiv.  

Två centrala frågor ligger bakom det arbete som genomförts: 

 Vad vill och kan Härnösands kommun vara och bli på längre sikt?
 Vilka områden är viktiga att satsa på för att komma dit?

Resultatet är en strategisk målbild och sex delstrategier. Den strategiska 
målbilden beskriver en framtida företagsam kommun och stad med 
engagerade invånare och en attraktiv miljö som tilltalar en bred skara 
människor: Företagsamma staden med den personliga livsmiljön.  

 Företagsamhet, Utbildningar som grundar 
och Den personliga livsmiljön är samtliga 
hörnstenar för att nå målbilden.  

För att nå dessa krävs också en samlande 
Gemensam kraft i hela samhället.  

Hållbarhet – genomsyrar allt ligger som 
grund för samtliga av dessa delstrategier. I 
botten finns  

Infrastruktur – basen för utveckling som är 
en viktig möjliggörare för fortsatt tillväxt. 

Tillväxten är hållbar när vi kan möta vår tids behov utan att minska 
möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. En grön 

125



tillväxt ger nya förutsättningar för näringslivet genom smarta lösningar som 
stärker både miljö och ekonomi. Livskvalitet är det övergripande syftet med 
tillväxtarbetet. 

Framgångsfaktorer 
För att lyckas med att nå den strategiska målbilden behövs en fortsatt bred 
förankring och uppslutning bakom målbilden och de framtagna strategierna. 
Strategin innehåller förutom strategisk målbild, sex strategier för att nå 
målbilden samt de första stegen på vägen mot genomförande.  

Vikten av delaktighet och medskapande kan inte nog betonas. Strategin ska 
bidra till att skapa delaktighet, involvera närings- och arbetsliv, politik och 
kommunorganisation. 

En förutsättning för att få alla involverade parter att agera mot det 
gemensamma målet är att det finns en drivande kärna med ett samlande 
ledarskap. Det som leder till resultat och framgång är en mängd olika 
åtgärder (små som stora) inom många olika områden. Tillsammans leder de 
till tillväxt i kommunen. Ytterligare en framgångsfaktor är att synliggöra det 
som görs och sker inom arbetet med tillväxtstrategin och koppla det till den 
strategiska målbilden. 

Varje förändring börjar med de första stegen. 

ARBETSMODELL 

Tillvägagångsättet och arbetsmodellen, som har varit grunden i arbetet 
bygger på tre delar. Dessa tre delar är: 

• Identifiera förändringar och krav i omvärlden som påverkar Härnösands
kommun (BÖR)

• Unika och fördelskapande tillgångar som Härnösand kan bygga vidare på
(KAN)

• Att identifiera målbilder och önskvärda framtidsbilder i ljuset av
omvärldsförändringarna och tillgångarna (VILL)

 Figur 1. Robusta strategier möter Bör och Vill och tar stöd i Kan 
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Omvärldsanalys handlar om att lyfta blicken, använda fågelperspektivet och 
identifiera trender (förändringar) som kan komma att påverka Härnösands 
omvärld och närvärld vad gäller kommunens tillväxt mot 2030.  

Om omvärld, närvärld och invärld 
I arbetet med omvärldsanalysen tar vi hjälp av tre systemnivåer för att 
sortera och skilja på vilken arena som förändringen sker. 
 

 
 
Omvärlden är den värld som Härnösands kommun inte direkt kan påverka. 
Förändringar i omvärlden kan ha stor påverkan på den egna verksamheten.  

Närvärlden är den plattform där Härnösand agerar som en central aktör. På 
denna arena har Härnösand viss möjlighet att påverka (om än begränsad) 
men det finns många andra aktörer som har stort inflytande.  

Invärlden består av Härnösand som helhet och är den ”värld” som man 
verkar i. Här har invånare och kommunorganisationen stort inflytande. 

 
Globaliseringen tilltar  
Globaliseringen fortsätter att knyta världen samman vad gäller ekonomiska, 
politiska och kulturella skeenden. För näringslivet innebär det ökad handel 
och ekonomiskt utbyte. Företag anställer arbetskraft från utlandet i allt större 
utsträckning och alltfler företag är verksamma i flera länder vilket också 
ställer allt högre krav på att vara konkurrenskraftiga. 
 
Globala uppvärmningen fortsätter 
Klimatfrågan har kommit i fokus i takt med att den globala uppvärmningen 
ökar. Frågan prioriteras alltmer av såväl politik som näringsliv och 
organisationer och påverkar allt fler människor. I december 2015 enades 
världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och som 
trädde i kraft i november 2016. 

Teknikutvecklingen går vidare 
Teknikutvecklingen och digitaliseringen går snabbt och har en stark 
påverkan på hela vårt samhälle. Informationsrevolutionen har gjort att vi 
effektivt kan kommunicera med varandra över hela världen. Även inom 
områden som transporter, bostäder och energi har teknikutvecklingen varit 
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en starkt bidragande faktor till att skapa nya, smartare och effektivare 
lösningar. 

Digitala mediers genomslag ökar 
Denna trend är en av de sju trender som trädde fram efter breddgruppens 
arbete. Den genomförda sambandsanalysen visade dock att trenden var starkt 
drivande iförhållande till andra trender och har därför placerats bland 
drivkrafterna. 
 
Idag har nästan hela befolkningen tillgång till digitala plattformar. En 
förflyttning har de senaste åren skett från uppkopplad dator till surfplattor 
och smarta mobiler. Genom lättillgängligheten och aktualiteten i 
informationen är digitala medier på god väg att ta över traditionella medias 
roll som informations- och kunskapsbärare. Åsikter och preferenser som 
framförs eller delas i sociala medier av personer i vårt nätverk har mycket 
större trovärdighet än budskap från officiella avsändare. Inför beslut 
kompletterar man med relevant information från jämförelsesajter som t.ex. 
Pricerunner och Tripadvisor. Unga hämtar hellre information och inspiration 
från olika tillgängliga kanaler som t.ex. Youtube. Ett konkret exempel är att 
med ökad kommunikation på Facebook röstades Härnösand 2015 fram till 
Sveriges fjärde bästa sommarstad. 

 
Ökad mångfald 
Sveriges befolkning blir allt mer blandad vad gäller kulturer, livsstilar, 
utbildning, religion, etnicitet och öppenhet med sexuell läggning. Människor 
med vitt skilda inriktningar behöver samsas på samma ort och i samma 
organisationer vilket kan skapa såväl ny dynamik som sociala spänningar.  
Vi ser också en förändring i hur människor engagerar sig, från breda, 
homogena folkrörelser kanaliseras nu engagemang och intressen i mindre 
grupperingar, ofta av mer temporär karaktär. Vi ser en pågående rörelse där 
det gamla Härnösand är på väg att bli något nytt och där man i dagsläget har 
en känsla av att befinna sig mitt i resan. På arbetsmarknader som tillvaratar 
mångfald, integration och sociala ekonomin ökar tillväxtfaktorn. 

Ökat fokus på hållbarhet 
Vi ser ett ökat fokus på hållbarhet (socialt, ekonomiskt och miljömässigt) i 
samhället. På många håll i landet drivs projekt inom hållbar stadsutveckling 
som t.ex. kan handla om att minska resursanvändningen, använda fossilfri 
energi, satsa på ekoprodukter/närodlat samt skapa mötesplatser för 
invånarna. Cirkulär ekonomi är ett alltmer förekommande begrepp, det 
handlar i stora drag om att återskapa resurser, att återanvända eller återvinna 
vilket kan bidra till ökad affärsnytta.  
 
Att dela produkter och tjänster har i den framväxande delningsekonomin 
blivit allt vanligare och enklare tack vare den tekniska utvecklingen. Social 
hållbarhet innebär att människor ska ha en hygglig standard och leva i en 
trivsam miljö samt att samhället ska ha förmåga att lösa de problem som 
människor hamnar i. Området är brett och det finns en mängd olika initiativ i 
stort och smått. Ett exempel är hamburgerkedjan Max som i ett avtal med 
Samhall anställer personer som står utanför arbetsmarknaden. Över huvud 
taget har utvecklingen gått från att bara agera miljömässigt till att i allt större 
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omfattning inbegripa utveckling av affärer och skapa nya företag inom 
området. Härnösand är på god väg med bl.a. fossilfri kollektivtrafik och ett 
djupt engagemang vad gäller att ta emot flyktingar. 

 
Boendet prioriteras allt högre 
En attraktiv boendemiljö blir allt viktigare och prioriteras av allt fler. Med 
det funktionella inom räckhåll blir valet av boende och dess läge mer kopplat 
till personliga preferenser, emotionella val och behov av sammanhang. Förr 
föddes de flesta in i gemenskaper (kollektiv) som var närmast givna; släkt, 
familj, klass etc. Idag söker sig istället många till de livsstilsgemenskaper de 
känner mest samhörighet med, vilket gäller inte minst yngre människor. För 
regionala aktörer blir dessa komplexa strukturer allt viktigare att förstå sig på 
för att kunna leverera platsvärde. En utmaning för regionala aktörer blir att 
hitta det gemensamma i ett fragmenterat landskap av mikrogrupperingar. En 
annan utmaning är att principen ”lika sökerlika” tycks gälla. Har man en viss 
typ av människor på en plats tenderar det att attrahera likasinnade. 
 
Arbetsliv i förändring 
Arbetslivet genomgår en stor omvandling från att ha varit i ett stabilt 
tillstånd till ett läge med en stadig och ständig förändring. Gamla företag 
omvandlas eller försvinner och nya företag inom nya branscher tar vid och 
växer fram. Drivkraften bakom förändringarna är inte bara att industrin 
flyttar och automatiseras utan också tjänstesektorn automatiseras allt mer, 
vilket förflyttar behovet av kompetens och personal. 
  
Vi ser att tjänstesektorn idag är den starkast växande sektorn i länet. Den 
tidigare platsbundenheten vid ett kontor luckras upp och arbete på distans 
blir allt vanligare inom vissa yrkesgrupper. I takt med teknikutvecklingen 
ökar olika typer av distanstjänster som andel av ekonomin och av antalet 
anställda. Behovet avkompetenser förändras parallellt med arbetslivet och i 
allt snabbare takt vilket ställer stora krav på det etablerade 
utbildningssystemet att möta de förändrade behoven i tillräcklig god tid. Ett 
exempel är att Sverige idag räknas som ledande inom dataspelbranschen, en 
bransch i kraftig tillväxt. Efterfrågan av arbetskraft är också fortsatt hög 
inom bygg och anläggning, vård- och omsorg samt serviceyrken. 

Regionförstoringen tilltar 
Alltfler arbeten blir mer kunskapsorienterade och mindre platsbundna vilket 
ökar grundförutsättningarna för att bo på ett ställe och arbeta på ett annat. De 
lokala arbetsmarknadsregionerna, d.v.s. synen på vad som är tillgänglig 
arbetsmarknad förändras och påverkar människors syn på möjligheter att 
söka jobb. Detta p.g.a. att människor reser/pendlar över allt längre avstånd 
för att komma till och från sin arbetsplats. Ökad uppkoppling och rörlighet 
leder till större arbetsmarknadsregioner som inte följer administrativa 
gränser. ”Virtuella regioner” som inte bygger på geografi, utan på relationer 
växer fram. Administrativa regioner blir också färre då de slås ihop till större 
regioner och på en global nivå sker också en sammanslagning av större 
regioner, geografiskt och/eller administrativt. 

Upplevelser – bransch i tillväxt 
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Upplevelseindustrin bedöms som en av de viktigaste framtidsbranscherna 
och innefattar besöksnäringen men har nära band till och likheter i sin logik 
till de kreativa och kulturella näringarna (KKN) som är starkt växande i 
många delar av landet. Upplevelsebranschen anses intressant då det är en 
platsbunden industri som är personalintensiv och därmed kan vara en viktig 
arbetsgivare på en ort när automationen tar över många andra branscher. Ett 
annat faktum är att konsumtionen av olika typer av upplevelser ökar stadigt 
med hänvisning till utgifterna som läggs inom detta område. Visionen på det 
nationella planet är att besöksnäringen ska dubbleras fram till år 2020. Dock 
ställs allt högre krav på upplevelsen i takt med allt mer krävande 
konsumenter, där inte minst vikten av ett professionellt värdskap ökar. 

 
Tillgångspyramiden beskriver olika typer av tillgångar med hänsyn till deras 
förutsättningar att skapa fördelar för den organisation som förfogar över dem 

                                                  Unika och fördelsskapande tillgångar kan ge 
Härnösand fördelar om man drar nytta av 
dem. Unikt innebär att Härnösand, ibland 
med grannkommuner, är ensamt om dem, 
åtminstone inom regionen. 

Som hygienfaktor räknas sådant som alla 
kommuner har och som utgör en grund för att 
överhuvudtaget kunna fullgöra sin uppgift. 

I basen på pyramiden ligger det som idag har 
passerat bäst före datum och således inte 
längre har någon direkt betydelse. 

Figur 4. Tillgångspyramiden 

HÄRNÖSAND OCH HAVET 
Koncentrerad stadskärna byggd på öar med många vattennära 
utvecklingsmöjligheter. 
 
NYTÄNKANDE ENTREPRENÖRER 
I Härnösand har vi gott om entreprenörer som utvecklar framgångsrika 
företag. 
 
UTVECKLING OCH UTBILDNING INOM ENERGITEKNIK 
I Härnösand finns en bas för samordning och vidareutveckling av 
energiteknik. 
 
REGIONALT ADMINISTRATIVT CENTRUM 
De regionalt utvecklingsansvariga offentliga aktörerna finns samlade i 
Härnösand. 
 
KULTURAKTÖRER MED SPETS 
Ett lockande kulturliv med mångfald och dragningskraft. 
 
HÖGA KUSTEN 
Höga kusten har både ett världsarv och ett känt varumärke som lockar besökare från 
när och fjärran. 
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ÖVERGRIPANDE MÅLBILD 

 
 

 

 
 

 

STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLBILDEN 

 
Delstrategier för tillväxt 
– Företagsamhet 
– Utbildningar som grundar  
– Den personliga livsmiljön  
 
Dessa är samtliga hörnstenar för 
att nå målbilden.  För att nå dessa 
krävs också en samlande 
Gemensam kraft i hela samhället.  

Hållbarhet – genomsyrar allt 
ligger som grund för samtliga av 
dessa delstrategier. I botten finns  

Infrastruktur – basen för 
utveckling som är grund-
förutsättning för fortsatt tillväxt. 

Figur. Delstrategierna som en sammanfattande bild 

 
 

GEMENSAM KRAFT 
Att skapa en gemensam kraft och positiv rörelse är hjärtat i arbetet med att 
nå målbilden. 
Det handlar både om att vara öppen och mottaglig för det nya och att se 
dagens och morgondagens möjligheter.  Att lyfta fram och vara stolt över 
såväl egna som andras framgångar är en nyckel till Härnösands tillväxt. Ett 
strategiskt ledarskap som fokuserar på den gemensamma kraften är 
avgörande för framgång. 

Sammanfattningsvis: 
• Öppenhet för det nya 
• Ser möjligheter tillsammans 
• Stolta över framgångar 
 
 
 

Företagsamma staden med den personliga livsmiljön  
I Härnösand är vi engagerade och företagsamma – på egen hand eller 
tillsammans i företag, organisationer och nätverk. 
 
Miljön där du lever och verkar ska passa dig och det liv du vill leva – 
du kan finna din plats både i staden, vid havet och på landet. 
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UTBILDNINGAR SOM GRUNDAR 
Ett utbildningssystem som möter dagens och framtidens kompetensbehov är 
en förutsättning för ett samhälle i tillväxt. För att skolan ska ge en bra grund 
för kommande arbetsliv behövs en modig skola som går före och fångar 
möjligheter i samarbeten med näringslivet. En framsynt, vuxenutbildning är 
central för Härnösands tillväxt. 
Sammanfattningsvis: 
• En röd tråd från skola till företagsamhet 
• En modig skola som går före 
• En studiemiljö där teori och praktik förenas 
 
FÖRETAGSAMHET 
Tillväxt frodas i en kultur som präglas av företagsamhet. Möten mellan 
människor leder till kreativitet och utveckling i både gamla och nya 
branscher. Ett gott företagsklimat är en grogrund för ett näringsliv i tillväxt. 
Sammanfattningsvis: 
• Företagsklimat för bästa tillväxt 
• Kreativt entreprenörskap – i en bredd av branscher 
• Möjligheter genom mötesplatser 
 
DEN PERSONLIGA LIVSMILJÖN 
Ett lockande boende i en tilltalande trygg miljö med möjlighet till 
nytänkande på flera sätt, är en grund för att få behålla och attrahera nya 
invånare. En stor del i attraktiviteten är att skapa naturnära boenden med 
närhet till såväl havet som en levande stadskärna och aktivt kulturliv. 
Livspusslet blir i den miljön så mycket enklare. 
Sammanfattningsvis: 
• Närhet som gör livspusslet enklare 
• Personligt boende nära naturen, nära kultur och nära fritidsaktiviteter 
• Levande stadskärna vid havet 
 
HÅLLBARHET GENOMSYRAR ALLT 
Utvecklingen inom hållbarhet har gått från att handla om miljöfrågan till att i 
allt större omfattning inbegripa förändringar i hela samhället, även socialt 
och ekonomiskt, samt att skapa nya affärsmässiga möjligheter inom området. 
Att satsa på långsiktig hållbarhet är ett måste i dagens och morgondagens 
samhälle. Sett ur ett tillväxtperspektiv är det en hygienfaktor som också kan 
hjälpa till att ge konkurrensfördelar. 
Sammanfattningsvis: 
• Långsiktig hållbarhet – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – är väsentlig 
för allas vår framtid och kan dessutom ge oss en konkurrensfördel. 
 
INFRASTRUKTUR – BASEN FÖR UTVECKLING 
Väl fungerande och funktionella kommunikationer är i det framväxande 
nätverkssamhället en grundbult för att skapa en välmående och växande 
kommun i en välmående och växande region. Snabb bredbandsuppkoppling 
och järnvägsförbindelser som gör det lätt och smidigt att ta sig ut i världen, 
är två viktiga förutsättningar för utveckling och tillväxt. 
Sammanfattningsvis: 
• Snabbt och enkelt resande 
• Snabb uppkoppling 
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Tillväxtstrategin ligger till grund för det fortsatta arbetet med tillväxt i 
Härnösands kommun. Strategin kompletterar kommunens fastställda vision 
och mål och är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Strategins 
genomförande sker i nära samklang med kommunens övriga övergripande 
styrdokument, som till exempel översiktsplan, klimat- och energiplan och 
kulturplan . 

För att lyckas med att nå den strategiska målbilden behövs en fortsatt bred 
förankring och uppslutning. Ett viktigt steg på vägen är att kommunicera 
strategierna och arbeta med att skapa en förståelse för innehållet. Vikten av 
delaktighet och medskapande kan inte nog betonas.   

Resultat och framgång är en mängd åtgärder (små som stora) inom många 
olika områden. De stora satsningarna t.ex. nyetablering av företag och 
liknande är värdefulla och viktiga framåt, men man ska även synliggöra de 
små insatserna som bidrar till helheten. Att synliggöra det som görs och sker 
inom arbetet med tillväxtstrategin och koppla det till den strategiska 
målbilden är därför viktigt.  

Att se långsiktigt på arbetet och fokusera på att nå en strategisk målbild är 
tillväxtstrategins utmaning. Förändringar går inte över en natt, inte ens över 
år och kräver därmed uthållighet. Handlingsplaner, utvecklingsarbeten och 
nya projekt behöver skapas för att nå tillväxtstrategins målbild. Att sätta upp 
delmål, följa upp och utvärdera insatser och resultat blir därför viktigt.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr 2019-000437 1.1.6.2 

Medfinansiering - Projekt "Framtidsvalet 2.0" 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

att medfinansiera Handelskammaren Mittsverige projekt Framtidsvalet 2.0 
under förutsättning av andra kommuners och aktörers medverkan, 

att medfinansiering om 121 789 kr under år 2020 belastar 
kommunstyrelseförvaltningens projektbudget samt  

att medfinansiering för år 2021 med 121 789 kr samt för år 2022 med 
121 789 kr beaktas i kommande budgetarbete.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till första attsatsen i liggande förslag och 
ändring av den andra attsatsen i liggande förslag genom att sätta punkt efter 
”projektbudget”.      

Propositionsordning 1 
Ordförande finner att det avseende första och tredje attsatsen endast 
föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag avseende den första och den tredje attsatsen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag avseende den första och den tredje attsatsen.    

Propositionsordning 2 
Ordförande finner att det avseende andra attsatsen föreligger två förslag till 
beslut, liggande förslag och liggande förslag med Anders Gäfverts (M) 
ändringsförslag. 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsförslag. 

134



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsförslag.        

Bakgrund 
Handelskammaren Mittsverige har i dialog med kommunerna och Region 
Västernorrland planerat arbeta för att stärka kompetensförsörjningen för 
såväl privata som offentliga arbetsgivare. De vill också fortsätta arbeta för att 
sänka arbetslösheten genom projektet ”Framtidsvalet 2.0”.  

Arbetet med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete och det behövs 
många olika insatser från olika representanter för att elever ska känna 
motivation och tillförsikt inför sin kommande yrkeskarriär.  

Målet med projektet är att underlätta för barn och ungdomar att göra 
medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete samt en starkare 
samverkan mellan skola och arbetsliv i alla deltagande kommuner. I 
projektet kommer Handelskammaren Mittsverige att fokusera på tre 
utvecklingsområden:  

• Matchning av utbud och efterfrågan – genom att beskriva hur 
arbetsmarknaden ser ut för elever och ge dem information för att kunna göra 
egna aktiva utbildningsval.   

• Strategisk samverkan – skapa en gemensam plattform för 
kunskapsbyggande och det fortsatta arbetet med ungdoms och 
arbetsmarknadsrelaterade utmaningar.  

• Framtidens arbetsmarknad – genom ett digitalt verktyg ge förutsättningar 
för kvalitativ dialog om arbetsmarknaden mellan skolpersonal, föräldrar och 
elever. 

Projektansökans budget bygger på att Region Västernorrland går in med 
medfinansiering samt att resterande finansiering fördelas mellan länets 
kommuner.  

Socialt perspektiv 

Projektet har tydlig påverkan på det sociala perspektivet utifrån att målet är 
att fler ungdomar ska söka till högre utbildning och minska 
ungdomsarbetslösheten. I projektets aktiviteter är det inbyggt arbete för att 
minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar 
gällande utbildning och arbete. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet påverkar kommunens budget negativ. I gengäld om projektets mål 
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uppnås kommer fler ungdomar ut i arbetslivet och eller skaffar sig en högre 
utbildning. Detta gynnar den kommunala ekonomin på lång sikt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 
Kommunens tillväxtstrategi utifrån Delstrategi Utbildning som grundar 
Projektansökan Framtidsvalet 2.0     

______  
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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 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-10-07 

 
Dnr  
KS/2019-000437 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Medfinansiering - Projekt "Framtidsvalet 2.0" 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta  

att medfinansiera Handelskammaren Mittsverige projekt Framtidsvalet 2.0 
under förutsättning av andra kommuners och aktörers medverkan, 

att medfinansiering om 121 789 kr under år 2020 belastar 
kommunstyrelseförvaltningens projektbudget som har ett kvarstående 
budgetutrymme på 676 642 kr, samt  

att medfinansiering för år 2021 med 121 789 kr samt för år 2022 med 
121 789 kr beaktas i kommande budgetarbete.  

Beskrivning av ärendet 
Handelskammaren Mittsverige har i dialog med kommunerna och Region 
Västernorrland planerat arbeta för att stärka kompetensförsörjningen för 
såväl privata som offentliga arbetsgivare. De vill också fortsätta arbeta för 
att sänka arbetslösheten genom projektet ”Framtidsvalet 2.0”.  

Arbetet med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete och det behövs 
många olika insatser från olika representanter för att elever ska känna 
motivation och tillförsikt inför sin kommande yrkeskarriär.  

Målet med projektet är att underlätta för barn och ungdomar att göra 
medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete samt en starkare 
samverkan mellan skola och arbetsliv i alla deltagande kommuner. I 
projektet kommer Handelskammaren Mittsverige att fokusera på tre 
utvecklingsområden:  

• Matchning av utbud och efterfrågan – genom att beskriva hur 
arbetsmarknaden ser ut för elever och ge dem information för att kunna göra 
egna aktiva utbildningsval.   

• Strategisk samverkan – skapa en gemensam plattform för 
kunskapsbyggande och det fortsatta arbetet med ungdoms och 
arbetsmarknadsrelaterade utmaningar.  
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Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-10-21 

Dnr 
KS/2019-000437 

 

 

• Framtidens arbetsmarknad – genom ett digitalt verktyg ge förutsättningar 
för kvalitativ dialog om arbetsmarknaden mellan skolpersonal, föräldrar och 
elever. 

 

Projektansökans budget bygger på att Region Västernorrland går in med 
medfinansiering samt att resterande finansiering fördelas mellan länets 
kommuner.  

Socialt perspektiv 

Projektet har tydlig påverkan på det sociala perspektivet utifrån att målet är 
att fler ungdomar ska söka till högre utbildning och minska 
ungdomsarbetslösheten. I projektets aktiviteter är det inbyggt arbete för att 
minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar 
gällande utbildning och arbete. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet påverkar kommunens budget negativ. I gengäld om projektets mål 
uppnås kommer fler ungdomar ut i arbetslivet och eller skaffar sig en högre 
utbildning. Detta gynnar den kommunala ekonomin på lång sikt.   

Beslutsunderlag 
Kommunens tillväxtstrategi utifrån Delstrategi Utbildning som grundar. För 
att skolan ska ge en bra grund för kommande arbetsliv behövs en modig 
skola som går före och fångar möjligheter i samarbeten med näringslivet.  

Projektansökan Framtidsvalet 2.0  

Uno Jonsson  
Tillväxtchef 

Anna Engnell 
Campusutvecklare 

 

 

Bilaga 1    Projektansökan Framtidsvalet 2.0 
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Ansökan om stöd 

1.1 Allmänna uppgifter 
Ansökansid: 4100 
 
Typ av finansiering: Regionalt projekt 
Sista ansökningsdag: 2020-07-31 
Ansvarig organisation: Västernorrlands Läns Landsting 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Handelskammaren Mittsveriges Service 
AB 

Org.Nr: 556095-0825 

Kyrkogatan 26 
85232 Sundsvall 
Sverige 

 

  
Arbetsställe  
Namn: Huvudkontor Arb.ställenr.: 27356443 
Postadress: 
Kyrkogatan 26 
85232 Sundsvall 

Besöksadress: 
Kyrkogatan 26 
85232 Sundsvall 

  
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Nej 
 
Hemsida www.midchamber.se 
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:   
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Projektets ekonomi kommer att särredovisas från den ordinarie verksamheten Projektet 
kommer att anställa fyra kommunikatörer dedikerade endast till projektet. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektet kommer att ha en projektledare, som ansvarig för rapportering och kontakt med 
projektets finansiärer. Projektet kommer att anställa fyra kommunikatörer som ska arbeta med 
den dagliga verksamheten med lektioner i arbetsmarknadskunskap samt branschbussar. En 
deltidsadministratör ansvarig för den ekonomiska redovisningen. En projektgrupp kommer att 
tillsättas. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Projektet kommer i största möjliga mån att använda sig av miljövänliga transporter och 
samåkning vid resor inom länet och besöken på skolorna och hos företagen. I projektets 
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aktiviteter är det inbyggt arbete för att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val 
bland ungdomar gällande utbildning och arbete. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
I samarbete med arbetsgivare i Västernorrland, näringslivsenheterna i respektive kommun, 
Region Västernorrland, Mittuniversitetet och andra aktörer vill vi stärka förutsättningarna för 
näringslivets kompetensförsörjning och företagens fortsatta utveckling genom att öka intresset 
för de regionala bristbranscherna och ge en bättre och mer attraktiv bild av 
karriärmöjligheterna inom region Västernorrland. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
På kort sikt kommer projektet att leda till en ökad förmåga och kunskap hos medverkande 
företag om den framtida arbetskraftens förväntningar och vad man förväntar sig av sin framtida 
arbetsplats i form av organisationskultur, värderingar mm. Detta för att företagen på ett bättre 
sätt ska kunna förbereda sin verksamhet för att möta och attrahera den nya och efterfrågade 
arbetskraften. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
På lång sikt förväntar vi oss att målgruppen, företag, kommer att ha en större rekryteringsbas då 
fler ungdomar väljer att stanna kvar i regionen tack vare större kunskap om möjligheterna på 
arbetsmarknaden som de har fått genom företagens engagemang i AMK - lektioner och 
branschbussar. Den kunskapen kommer att vara värdefull för företagen även för att kunna 
attrahera arbetskraften utanför regionen/länet 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun 
Kramfors, Sundsvall, Ånge, Härnösand, Timrå, Sollefteå, Örnsköldsvik 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land 
Sverige 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län 
Västernorrland 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Företag och arbetsgivare i Västernorrlands län. Målet är att ca 100 företag ska delta i 
aktiviteterna. Sekundär Målgrupp: Elever på högstadiet samt gymnasiet. 
 
 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Västernorrlands län har ett väldigt attraktivt näringsliv med många stora branscher 
representerade, IT, Bank och Försäkring, Skogsindustrin, Verkstadsindustri, Besöksnäring, osv. 
Det de flesta arbetsgivare sätter högst upp på sin lista med framtida utmaningar är 
kompetensförsörjningen. Under arbetet med den nya Regionala utvecklingsstrategin 
kristalliserades det också ut två tydliga områden att prioritera; matchning på arbetsmarknaden 
samt samarbete skola och arbetsliv. Idag går nästan var fjärde elev ut gymnasiet utan 
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fullständiga betyg. Andelen elever som väljer att gå till eftergymnasiala utbildningar är alldeles 
för låg. Sedan januari 2017 har Destination Jobb och Handelskammaren Mittsverige samarbetat 
och gemensamt genomfört inspirationslektioner för ungdomar i högstadiet och på gymnasiet i 
Västernorrland under begreppet ¿Arbetsmarknadskunskap i skolan". Det är en plattform för 
samverkan mellan arbetsgivare och länets skolor där kommunikatörerna är arbetsgivarnas 
representanter när de möter elever, lärare och föräldrar ute i skolorna. 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Vidareutveckling av 
inspirationslektioner 
och ¿branschbussar¿ 

Arbetsmarknadslektioner genomförs i 
hela länet. Kommunikatörerna gör 
kontinuerligt besök hos arbetsgivare 
för att hålla sig uppdaterade om 
arbetsmarknadsläget och 
utvecklingen i branscherna. 
Lektionerna som hålls i de olika 
kommunerna är inte samma för alla 
utan referenserna anknyter till aktuell 
kommuns arbetsmarknad och aktuellt 
läge. På inspirationslektionerna 
förmedlas fakta samt dialog om 
arbetsmarknaden och kraven på 
arbetsplatsen på ett dynamiskt sätt. 
Vidareutveckla och utöka konceptet 
¿Teknikbussar¿ som riktar sig till 
tjejer i åk 8. Framåt vill vi göra en 
större satsning på ¿Vårdbussar¿ som 
vänder sig till killar i samma ålder. En 
del i ¿branschbussar¿ är också att 
jobba med employer branding, dvs 
hur arbetsgivare kommunicerar och 
gör sig attraktiva för målgruppen 
elever och även studenter. Mål: att 
säkra företagens 
kompetensförsörjning genom att 
underlätta för barn och ungdomar att 
göra medvetna utbildnings- och 
yrkesval som leder till arbete samt en 
starkare samverkan mellan skola och 
arbetsliv. Målgrupp: elever, 
skolpersonal och föräldrar. Även 
utlandsfödda och nyanlända samt 
gymnasieavhoppare. 
Projektavgränsning: Lektioner som 
vänder sig till elever i högstadiet och 
till och med årskurs 3 på gymnasiet. 

2020-01-01 - 
2022-12-31 

11 358 658 

Samverkan i länet Samverkan behövs i ökad 
utsträckning i länet mellan kommuner 
och arbetsgivare för att påverka våra 
gemensamma strukturella 
utmaningar. ¿ Styrgrupp för 
¿Arbetsmarknadskunskap i skolan¿ 
med representanter från alla 
kommuner, kvartalsvisa träffar. ¿ 

2020-01-01 - 
2022-12-31 

631 036 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Samordning med andra 
organisationer som t.ex. Höga Kustens 
Industrigrupp (HIG) och 
Örnsköldsviks Industrigrupp för att 
säkerställa att våra uppdrag 
kompletterar varandra. Arbetsgivarna 
i HIG är positiva till DJ satsning inom 
skolan. HIG riktar sig främst mot 
kompetensförsörjning av ingenjörer i 
dagsläget och vi riktar oss mot 
ungdomar inför sina tidigare 
utbildningsval. ¿ Samverkan med 
Arbetsförmedlingen vid exempelvis 
mässor ¿ Samverkan med 
Mittuniversitetet, till exempel dess 
lärar- och vårdutbildning ¿ Skapa en 
gemensam plattform för 
kunskapsbyggande och det fortsatta 
arbetet med ungdoms och 
arbetsmarknadsrelaterade 
utmaningar. Långsiktigt mål: 
Gemensam övergripande strategi för 
hur vi arbetar med ungdomar och 
matchning Målgrupp: politiker och 
andra beslutsfattare, elever, 
skolpersonal och föräldrar 
Projektavgränsning: Samverkan för 
bättre matchning på 
arbetsmarknaden i Västernorrland 

Framtidens 
arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden förändras 
kontinuerligt, nya jobb uppstår och 
gamla försvinner eller förändras. Det 
enda vi med säkerhet vet är att den är 
föränderlig. Digitaliseringen påverkar 
i allt högre grad takten för 
förändringen. Det innebär att eleverna 
behöver gå ut i arbetslivet och vara 
medvetna om vikten av det livslånga 
lärandet för att vara flexibla. Med 
hjälp av ett digitalt verktyg kommer vi 
att ge stöd till föräldrar för att de ska 
kunna ha en kvalitativ dialog med sina 
barn. Genom informativa 
föreläsningar om framtidens 
arbetsmarknad riktade till 
skolpersonal kommer de att få 
förutsättningar att jobba vidare med 
dessa frågor inom ramen för 
skolundervisningen. Långsiktigt mål: 
Rusta eleverna för framtidens 
arbetsmarknad där digitalisering och 
yrkesutbildning blir allt viktigare. 
Målgrupp: Elever, skolpersonal och 
föräldrar. Projektavgränsning: 
Aktiviteter riktade mot elever på 

2020-01-01 - 
2022-12-31 

631 036 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

högstadiet och gymnasiet, 
skolpersonal och föräldrar. 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2020 2021 2022       Totalt 

Personal: 
Kommunikatör/Projektmedarbetare 420 000 432 600 445 578       1 298 178 

Personal: Projektledare 96 000 98 880 101 846       296 726 

Personal: 
Kommunikatör/Projektmedarbetare 324 000 333 720 343 732       1 001 452 

Personal: 
Kommunikatör/Projektmedarbetare 354 000 364 620 375 559       1 094 179 

Personal: Administration/Ekonomi 46 800 48 204 49 650       144 654 

Personal: 
Kommunikatör/Projektmedarbetare 420 000 432 600 445 578       1 298 178 

Externa tjänster: Marknadsföring 60 000 60 000 60 000       180 000 

Externa tjänster: Franchiseavgift 
Jobba i Västerås 480 000 480 000 480 000       1 440 000 

Externa tjänster: Transport 
branschbussar 300 000 300 000 300 000       900 000 

Externa tjänster: Rekrytering 75 000 75 000 75 000       225 000 

Resor och logi: 
Tågbiljetter/Hyrbil/Hotellövernattning 120 000 120 000 120 000       360 000 

Utrustning: Datorutrustning 80 000 0 0       80 000 

Investeringar, materiel och lokaler: 
Lokaler i samband med branschbussar 100 000 100 000 100 000       300 000 

Schablonkostnader: OH 15% 355 444 366 108 377 091       1 098 643 

Schablonkostnader: Lönebikostnad 
(42,68%) 708 829 730 094 751 997       2 190 920 

           

           

           

           

           

Summa kostnader 3 940 073 3 941 826 4 026 031       11 907 930 

Projektintäkter         

           

           

Summa faktiska kostnader 3 940 073 3 941 826 4 026 031       11 907 930 

Bidrag annat än pengar          

Privat bidrag i annat än pengar 237 600 237 600 237 600       712 800 

Summa bidrag i annat än pengar 237 600 237 600 237 600       712 800 

Summa totala kostnader 4 177 673 4 179 426 4 263 631       12 620 730 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2020 2021 2022        Totalt 

Offentligt bidrag annat än pengar          

Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 

Offentlig kontantfinansiering          

Sundsvalls kommun: 
Sundsvalls kommun 492 272 492 272 492 272       1 476 816 

Timrå kommun: 
Timrå kommun 89 928 89 928 89 928       269 784 

Sollefteå kommun: 
Sollefteå kommun 97 439 97 439 97 439       292 317 

Kramfors Kommun: 
Kramfors Kommun 92 083 92 083 92 083       276 249 

Örnsköldsviks 
kommun: 
Örnsköldsviks 
kommun 273 726 273 726 273 726       821 178 
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Finansiär 2020 2021 2022        Totalt 

Härnösands kommun: 
Härnösands kommun 121 789 121 789 121 789       365 367 

Ånge kommun: Ånge 
kommun 32 762 32 762 32 762       98 286 

Total offentlig 
kontantfinansiering 1 199 999 1 199 999 1 199 999       3 599 997 

Total offentlig 
finansiering 1 199 999 1 199 999 1 199 999       3 599 997 

Privata bidrag annat än pengar          

Företagen i 
Västernorrland: 
Företagen i 
Västernorrland: Tid 
som företag lägger 
ner i samband med 
branschbussar. 
Förberedelse, 
genomförande, 
utvärdering 237 600 237 600 237 600       712 800 

Total privat bidrag 
annat än pengar 237 600 237 600 237 600       712 800 

Privat kontantfinansiering          

Företag i 
Västernorrland: 
Företag i 
Västernorrland - 
Kontant finansiering 800 000 800 000 800 000       2 400 000 

Total privat 
kontantfinansiering 800 000 800 000 800 000       2 400 000 

Total privat 
finansiering 1 037 600 1 037 600 1 037 600       3 112 800 

Summa 
medfinansiering 2 237 599 2 237 599 2 237 599       6 712 797 

 
Stödfinansiering 
 

Finansiering 2020 2021 2022       Totalt 

Stödfinansiering 1 940 074 1 941 827 2 026 032       5 907 933 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 49,61% 

Stödandel av stödgrundande finansiering 46,81% 
Stödandel av total finansiering 46,81% 
Andel annan offentlig finansiering 28,52% 

Andel offentlig finansiering 75,34% 
Andel privat finansiering 24,66% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Carina Hådén 
Telefonnummer: 060171880 
Mobiltelefonnummer: 0725451669 
E-postadress: carina.haden@midchamber.se 
Roll: Ekonomi 

 
Namn: Oliver Dogo 
Telefonnummer: 0703186911 
Mobiltelefonnummer: 0703186911 
E-postadress: oliver.dogo@midchamber.se 
Roll: Kontaktperson 

 
 
1.10 Dokument 

Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2019-08-27 
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1(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr 2019-000434 1.2.2.1 

Revidering av Policy för kommunalt stöd till 
trygghetsboende 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad policy för kommunalt stöd av trygghetsboenden.  

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 
Kommunfullmäktige fattade 2013-05-27 beslut om att anta ”Policy för 
medfinansiering av trygghetsboenden. En första revidering gjordes därefter 
av policyn 2016- 05-31.  

Behov av revidering av policyn sker bland annat utifrån att den tidigare 
policyn hänvisade till stöd hos Boverket för att anlägga trygghetsboenden. 
Numera är det länsstyrelserna som beviljar detta utifrån Boverkets kriterier.  
Länsstyrelsens roll gäller stöd till aktör som avser bygga nytt eller bygga om. 
Även vissa andra justeringar och förtydliganden har tillkommit.  

Härnösands kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är 
förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att 
vänta under de kommande decennierna. 2017 var ca 6500 personer över 65 
år. År 2035 kommer ålderspensionärerna att vara ca 6900 personer.  

Behovet av vård kommer att öka i gruppen 80 år och äldre och bli större. För 
att möta behovet och därigenom ökade kostnader, kommer det bli viktigt 
kunna ge bra vård och omsorg efter varje persons behov samt att förebygga 
behovet av dygnet runt vård. Att kunna bo självständigt så länge som möjligt 
innan flytt till ett vård- och omsorgsboende blir aktuellt kommer därför bli 
allt mer angeläget i framtiden.  
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Mellanboendeformer som kategoriseras som seniorboende, trygghetsboende 
eller plusboende, kommer att vara en viktig del i det utbud för äldre personer 
att välja eller ha möjligheten att flytta till. 

Kostnad för en person som bor på ett vård- och omsorgsboende är 600 - 900 
tkr kronor per år i Härnösands kommun. Om en person däremot genom den 
service som erbjuds kan bo i ett trygghetsboende livet ut och inte behöver 
flytta till ett vård- och omsorgsboende ger det en kostnadsbesparing för 
kommunen. Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen 
bara drygt hälften så mycket i bidrag varje år. Möjligheten att kunna bo kvar 
i sitt boende livet ut ökar också om personen bor i ett trygghetsboende 
eftersom det är anpassat för att klara det behov som uppstår när man blir 
äldre.  

Kommunalt stöd 

För att ta del av stöd från kommunen för att bygga/anordna trygghetsboende  
i Härnösands kommun föreslås i  Policyn att en ansökan/intresseanmälan 
lämnas till kommunstyrelseförvaltningens beredningsgrupp för 
trygghetsboenden. Beredningsgruppen består av tjänstemän från 
kommunstyrelse- samhälls- och socialförvaltningen. Därefter beslutar 
Kommunstyrelsen om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Vid 
bedömningen ska säkerställas att bostadsområden med störst behov i första 
hand får medverkan.  

Kommunalt stöd kan ges i fem år till/efter kommande mandatperiods utgång 
eller tills annat avtalats. 

Kommunen ger stöd till årlig kostnadsersättning eller tillhandahållande av 
värd/värdinna enligt följande:  

A*) Boenden med fler än 60 lägenheter finansieras med 501 113 kr  

B*) Boenden med 31-60 lägenheter finansieras med 393 288 kr 

C*) Boenden med upp till 30 lägenheter finansieras med 284 429 kr  

Samt finansiering av gemensamhetsutrymmen, detta uppgår till 2 
kvadratmeter per lägenhet och år, där varje kvadratmeter motsvarar 1688 
kr*.  *) Uppräknat enl. 2018 index 

Bedömning 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den åldrande befolkningen och 
dess behov samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv 
boendekommun, föreslår kommunstyrelsens tillväxtavdelning, att 
kommunfullmäktige ska anta policy för kommunalt stöd av trygghetsboende.  

Policyn bygger på de grundförutsättningar som finns angivna i dokumentet. 

Socialt perspektiv 

Större utbud av boendealternativ för äldre skapar social trygghet. 
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Möjligheten att kunna bo kvar i sitt boende livet ut ökar också om personen 
bor i ett trygghetsboende eftersom det är anpassat för att klara det behov som 
uppstår när man blir äldre. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen bara drygt 
hälften så mycket i bidrag varje år i jämförelse vad en (1) plats på 
äldreboende gör. Här finns besparingspotential.  

Beslutsunderlag 
”Behov av boende för äldre, dementa och för personer med psykisk 
funktionsnedsättning” (Henrik Petré, KS/2018-000413) 

Rapport: Bo bra på äldre dar i Härnösands kommun 

Härnösands tillväxtstrategi Med fokus på delstrategi - den personliga 
Livsmiljön ”Ett lockande boende i en tilltalande trygg miljö med möjlighet 
till nytänkande på flera sätt, är en grund för att få behålla och attrahera nya 
invånare.”   

______  
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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 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(3) 

 
Datum 
2019-10-07 

 
Dnr  
KS/2019-000434 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Revidering av Policy för kommunalt stöd till 
trygghetsboende 

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

att anta reviderad policy för kommunalt stöd av trygghetsboenden.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 2013-05-27 beslut om att anta ”Policy för 
medfinansiering av trygghetsboenden. En första revidering gjordes därefter 
av policyn 2016- 05-31.  

Behov av revidering av policyn sker bland annat utifrån att den tidigare 
policyn hänvisade till stöd hos Boverket för att anlägga trygghetsboenden. 
Numera är det länsstyrelserna som beviljar detta utifrån Boverkets kriterier.  
Länsstyrelsens roll gäller stöd till aktör som avser bygga nytt eller bygga 
om. Även vissa andra justeringar och förtydliganden har tillkommit.  

Härnösands kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är 
förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att 
vänta under de kommande decennierna. 2017 var ca 6500 personer över 65 
år. År 2035 kommer ålderspensionärerna att vara ca 6900 personer.  

Behovet av vård kommer att öka i gruppen 80 år och äldre och bli större. 
För att möta behovet och därigenom ökade kostnader, kommer det bli 
viktigt kunna ge bra vård och omsorg efter varje persons behov samt att 
förebygga behovet av dygnet runt vård. Att kunna bo självständigt så länge 
som möjligt innan flytt till ett vård- och omsorgsboende blir aktuellt 
kommer därför bli allt mer angeläget i framtiden.  

Mellanboendeformer som kategoriseras som seniorboende, trygghetsboende 
eller plusboende, kommer att vara en viktig del i det utbud för äldre 
personer att välja eller ha möjligheten att flytta till. 

Kostnad för en person som bor på ett vård- och omsorgsboende är 600 - 900 
tkr kronor per år i Härnösands kommun. Om en person däremot genom den 
service som erbjuds kan bo i ett trygghetsboende livet ut och inte behöver 
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flytta till ett vård- och omsorgsboende ger det en kostnadsbesparing för 
kommunen. Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen 
bara drygt hälften så mycket i bidrag varje år. Möjligheten att kunna bo kvar 
i sitt boende livet ut ökar också om personen bor i ett trygghetsboende 
eftersom det är anpassat för att klara det behov som uppstår när man blir 
äldre.  

Kommunalt stöd 

För att ta del av stöd från kommunen för att bygga/anordna trygghetsboende  
i Härnösands kommun föreslås i  Policyn att en ansökan/intresseanmälan 
lämnas till kommunstyrelseförvaltningens beredningsgrupp för 
trygghetsboenden. Beredningsgruppen består av tjänstemän från 
kommunstyrelse- samhälls- och socialförvaltningen. Därefter beslutar 
Kommunstyrelsen om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Vid 
bedömningen ska säkerställas att bostadsområden med störst behov i första 
hand får medverkan.  

Kommunalt stöd kan ges i fem år till/efter kommande mandatperiods utgång 
eller tills annat avtalats. 

Kommunen ger stöd till årlig kostnadsersättning eller tillhandahållande av 
värd/värdinna enligt följande:  

A*) Boenden med fler än 60 lägenheter finansieras med 501 113 kr  
B*) Boenden med 31-60 lägenheter finansieras med 393 288 kr 
C*) Boenden med upp till 30 lägenheter finansieras med 284 429 kr  
 
Samt finansiering av gemensamhetsutrymmen, detta uppgår till 2 
kvadratmeter per lägenhet och år, där varje kvadratmeter motsvarar 1688 
kr*.  *) Uppräknat enl. 2018 index 
Bedömning 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den åldrande befolkningen och 
dess behov samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv 
boendekommun, föreslår kommunstyrelsens tillväxtavdelning, att 
kommunfullmäktige ska anta policy för kommunalt stöd av 
trygghetsboende.  

Policyn bygger på de grundförutsättningar som finns angivna i dokumentet. 

Socialt perspektiv 

Större utbud av boendealternativ för äldre skapar  social trygghet. 
Möjligheten att kunna bo kvar i sitt boende livet ut ökar också om personen 
bor i ett trygghetsboende eftersom det är anpassat för att klara det behov 
som uppstår när man blir äldre. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen bara drygt 
hälften så mycket i bidrag varje år i jämförelse vad en (1) plats på 
äldreboende gör. Här finns besparingspotential.   
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Beslutsunderlag 
”Behov av boende för äldre, dementa och för personer med psykisk 
funktionsnedsättning” (Henrik Petré, KS/2018-000413) 

Rapport: Bo bra på äldre dar i Härnösands kommun 

Härnösands tillväxtstrategi Med fokus på delstrategi - den personliga 
Livsmiljön ”Ett lockande boende i en tilltalande trygg miljö med 
möjlighet till nytänkande på flera sätt, är en grund för 
att få behålla och attrahera nya invånare.” .  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Jonas Wessling  
Näringslivsutvecklare 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Förslag till Policy för kommunalt stöd till trygghetsboende 
Bilaga 2        Kriterier för fysisk och social tillgänglighet och trygghet 
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Kommunstyrelsen 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
kommun@harnosand.se 

Fax 
0611-34 80 40 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 1 Bakgrund  

Härnösands kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är förhållandevis 
hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att vänta under de kommande 
decennierna. 2017 var ca 6 500 personer över 65 år. År 2035 kommer 
ålderspensionärerna att vara ca 6 900 personer. Den stora ökningen sker framför allt i 
åldersgruppen 80 år och äldre. 
 
De flesta människor önskar bo kvar i sina ordinära bostäder så länge som möjligt och 
det är också vad samhället planerar för. Men nästan hälften av de bostäder där äldre 
människor bor idag har bristande tillgänglighet och trygghet och är därför mindre 
lämpliga för kvarboende på sikt. 
 
Nya krav ställs på boendeplaneringen och på samplanering mellan kommuner och 
fastighetsbranschen. (Ur rapport: Bo bra på äldre dar i Härnösands kommun) Ska detta vara 
kvar ? 
 
Ny utredning finns ”Behov av boende för äldre, dementa och för personer med psykisk 
funktionsnedsättning” (Henrik Petré, KS/2018-000413) 
Ett av de övergripande målen för Härnösands kommun är att skapa förutsättningar för 
attraktiva boendemiljöer och att göra miljöerna trygga. Se mål sid 5 i Petrés rapport) 
 
Mot denna bakgrund och med hänsyn till den åldrande befolkningen och dess behov 
samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv boendekommun, har 
kommunen antagit en policy för en kommunal medfinansiering av trygghetsboende. 
Policyn bygger på de grundförutsättningar som finns angivna i dokumentet. Utöver 
dessa ska sökande uppfylla kriterier som presenteras i bilaga 1. 
 

1 Policy för kommunalt stöd av trygghetsboende 

Härnösands kommun vill erbjuda sina medborgare tillgängliga och trygga 
boendemiljöer av hög kvalitet, med möjlighet till utökad service, social gemenskap, 
deltagande i gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Med hög kvalitet 
avses bland annat att boendemiljöerna ska vara flexibla, miljömässigt hållbara och 
estetiskt tilltalande enligt de grundförutsättningar som finns beskrivna i detta 
dokument. 

2 Grundförutsättningar 
 
Grundförutsättningen för kommunal medfinansiering av trygghetsboenden är  
följande:  
 

 Att trygghetsboendet resulterar i ett nytillskott av bostäder för äldre inom 
Härnösands kommun och att bostäderna upplåts att andvändas som 
trygghetsbostäder enligt villkoren för Boverkets stöd under åtta år framåt. 
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 Trygghetsbostäder ska kunna upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt 
eller bostadsrätt 

 Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 65 år. När det gäller makar, 
sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 65 år 

 Utrymmen för samvaro, måltider, hobbyverksamhet och rekreation ska 
finnas för att främja gemenskap och trygghet. Länsstyrelsen bedömer om de 
gemensamma utrymmen du planerar är tillräckliga för att bostäderna ska få 
stöd. 

 Trygghetsboende ska bemannas med personal vissa tider varje dag i veckan 
inkl. helgerna för kontakt och för att ordna med gemensamma sociala och 
kulturella aktiviteter. Det finns inga särskilda krav på vilka tjänster det 
handlar om, utan länsstyrelsen bedömer om tjänsterna uppfyller kraven för 
att få stöd. 

 Trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar vid 
funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel vid förflyttning. Med detta 
menas möjlighet att förflytta sig för att utföra livets dagliga aktiviteter 
inomhus.  

 Vid ombyggnation avseende trygghetsboenden som inrättas i befintligt 
fastighetsbestånd utan större ombyggnad, ska normal nivå enligt Svensk 
Standard nr 91 42 21 uppnås så långt som möjligt. 

 Vid nybyggnation gäller förhöjd nivå för fysisk tillgänglighet enligt Svensk 
Standard nr 91 42 21  

 Trygghetsbostäder ska uppfylla höjd nivå(utökad tillgänglighet) enligt 
Svensk Standard SS 91 42 21:2006. 

Härutöver ska de kriterier som presenteras i bilaga 1 uppfyllas för 
trygghetsboendets fysiska utformning. sociala innehåll samt närmiljö, exempelvis i 
fråga om närhet till kommunikationer, samhällsservice och andra trygghets- och 
tillgänglighetsaspekter. Avsteg kan accepteras utifrån aktuell situation utifrån att 
det skapas trygghetsboende där behov av denna form av bostad bedöms vara 
särskilt angelägen. 

3 Ansökan om kommunal medverkan 
 
Ansökan/intresseanmälan lämnas av företag1 till kommunstyrelseförvaltningens 
beredningsgrupp för trygghetsboenden. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens 
medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska säkerställas att 
bostadsområden med störst behov enligt den av kommunfullmäktige antagna 
utredningsrapporten “ Bo bra på äldre dar i Härnösands kommun ” i första hand får 
medverkan. Kommunal medfinansiering kan ges i fem år, till efter kommande 
mandatperiods utgång eller tills annat avtalats. 

3.1 Kommunen medverkar med  
1. Årlig kostnadsersättning2 eller tillhandahållande av värd/värdinna enligt följande 
  
a) Boenden med fler än 60 lägenheter finansieras med 475 000 kr 501 113 kr 
b) Boenden med 31-60 lägenheter finansieras med 375 000 kr 393 288 kr 
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c) Boenden med upp till 30 lägenheter finansieras med 275 000 kr 284 429 kr 
Ny uppräkning efter KPI 
2. Finansiering av gemensamhetsutrymmen, detta uppgår till 2 kvadratmeter per 
lägenhet och år, där varje kvadratmeter motsvarar 1600  1688 kr.   

3.2 Den enskildes ansökan om trygghetsboende 
För att få tillträde till ett trygghetsboende hos både kommunala och privata 
fastighetsägare ska en person i hushållet ha fyllt 65 år. Intresseanmälan lämnas 
direkt till berörd fastighetsägare. Trygghetsboendet är inte biståndsprövat.  
 
 
1 Med företag avses fastighetsägare (hyresrätt, bostadsrättsförening, kooperativ hyresrätt)  
  eller företag som förvaltar en fastighet 
2 Årlig uppräkning med KPI gäller för samtliga subventioner 
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 1 Bakgrund  

Härnösands kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är förhållandevis 
hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att vänta under de kommande 
decennierna. 2017 var ca 6 500 personer över 65 år. År 2035 kommer 
ålderspensionärerna att vara ca 6 900 personer. Den stora ökningen sker framför allt i 
åldersgruppen 80 år och äldre. 
 
De flesta människor önskar bo kvar i sina ordinära bostäder så länge som möjligt och 
det är också vad samhället planerar för. Men nästan hälften av de bostäder där äldre 
människor bor idag har bristande tillgänglighet och trygghet och är därför mindre 
lämpliga för kvarboende på sikt. 
 
Ett av de övergripande målen för Härnösands kommun är att skapa förutsättningar för 
attraktiva boendemiljöer och att göra miljöerna trygga.  
 
Mot denna bakgrund och med hänsyn till den åldrande befolkningen och dess behov 
samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv boendekommun, har 
kommunen antagit en policy för kommunalt stöd av trygghetsboende. Policyn bygger 
på de grundförutsättningar som finns angivna i dokumentet. Utöver dessa ska sökande 
uppfylla kriterier som presenteras i bilaga 1. 
 

1 Policy för kommunalt stöd av trygghetsboende 

Härnösands kommun vill erbjuda sina medborgare tillgängliga och trygga 
boendemiljöer av hög kvalitet, med möjlighet till utökad service, social gemenskap, 
deltagande i gemensamma måltider och övrig samhällsservice. Med hög kvalitet 
avses bland annat att boendemiljöerna ska vara flexibla, miljömässigt hållbara och 
estetiskt tilltalande enligt de grundförutsättningar som finns beskrivna i detta 
dokument. 

2 Grundförutsättningar 
 
Grundförutsättningen för kommunalt stöd av trygghetsboenden är  
följande:  
 

 Att trygghetsboendet resulterar i ett nytillskott av bostäder för äldre inom 
Härnösands kommun och att bostäderna upplåts att användas som 
trygghetsbostäder enligt villkoren för Boverkets stöd under åtta år framåt. 

 Trygghetsbostäder ska kunna upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt 
eller bostadsrätt 

 Bostäderna ska innehas av personer som fyllt 65 år. När det gäller makar, 
sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 65 år 

 Utrymmen för samvaro, måltider, hobbyverksamhet och rekreation ska 
finnas för att främja gemenskap och trygghet. Länsstyrelsen bedömer om de 
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gemensamma utrymmen du planerar är tillräckliga för att bostäderna ska få 
stöd. 

 Trygghetsboende ska bemannas med personal vissa tider varje dag i veckan 
inkl. helgerna för kontakt och för att ordna med gemensamma sociala och 
kulturella aktiviteter. Det finns inga särskilda krav på vilka tjänster det 
handlar om, utan länsstyrelsen bedömer om tjänsterna uppfyller kraven för 
att få stöd. 

 Trygghetsbostäder ska uppfylla höjd nivå(utökad tillgänglighet) enligt 
Svensk Standard SS 91 42 21:2006. 

Härutöver ska de kriterier som presenteras i bilaga 1 uppfyllas för 
trygghetsboendets fysiska utformning. sociala innehåll samt närmiljö, exempelvis i 
fråga om närhet till kommunikationer, samhällsservice och andra trygghets- och 
tillgänglighetsaspekter. Avsteg kan accepteras utifrån aktuell situation utifrån att 
det skapas trygghetsboende där behov av denna form av bostad bedöms vara 
särskilt angelägen. 

3 Ansökan om kommunal medverkan 
 
Ansökan/intresseanmälan lämnas av företag1 till kommunstyrelseförvaltningens 
beredningsgrupp för trygghetsboenden. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens 
medverkan för varje enskilt objekt. Vid bedömningen ska säkerställas att 
bostadsområden med störst behov enligt den av kommunfullmäktige antagna 
utredningsrapporten “Behov av boende för äldre, dementa och för personer med 
psykisk funktionsnedsättning” (Henrik Petré, KS/2018-000413) i första hand får 
medverkan.  
 
Kommunalt stöd kan ges i fem år, till efter kommande mandatperiods utgång eller 
tills annat avtalats. 

3.1 Kommunen medverkar med  
1. Årlig kostnadsersättning2 eller tillhandahållande av värd/värdinna enligt följande 
  
a) Boenden med fler än 60 lägenheter finansieras med 501113 kr. 
b) Boenden med 31-60 lägenheter finansieras med 393 288 kr.  
c) Boenden med upp till 30 lägenheter finansieras med 284 429 kr. 
  
Samt finansiering av gemensamhetsutrymmen, detta uppgår till 2 kvadratmeter per 
lägenhet och år, där varje kvadratmeter motsvarar 1688 kr. 
 

3.2 Den enskildes ansökan om trygghetsboende 
För att få tillträde till ett trygghetsboende hos både kommunala och privata 
fastighetsägare ska en person i hushållet ha fyllt 65 år. Intresseanmälan lämnas 
direkt till berörd fastighetsägare. Trygghetsboendet är inte biståndsprövat.  
 
1 Med företag avses fastighetsägare (hyresrätt, bostadsrättsförening, kooperativ hyresrätt)  

  eller företag som förvaltar en fastighet 
2 Årlig uppräkning med KPI gäller för samtliga subventioner kostnadsersättning i kr gäller 2018 
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Kriterier för fysisk och social 
tillgänglighet och trygghet 
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1. Kriterier för fysisk och social tillgänglighet och 
trygghet 

Trygghetsboendet ska vara tryggt och tillgängligt såväl inomhus som i närliggande 
utemiljö. Följande kriterier gäller vid bedömning om medfinansiering av varje 
enskilt objekt. Kriterierna återspeglar den kvalitet Härnösands kommun strävar 
efter att uppnå med trygghetsboenden och ska användas som checklista och 
underlag för uppföljning och utvärdering av och för kvalitetshöjande åtgärder.  
Avsteg kan accepteras utifrån aktuell situation. Avstegen ska dokumenteras och 
motiveras. 

2. Socialt innehåll 

Kriterier som ska uppfyllas:  
 Daglig tillgång till värd/värdinna ska finnas, med uppgift att bryta isolering 

och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala kontakter, 
möten och gemenskap. Utförare ska ha för arbetet adekvat kompetens 
och vara personligt lämpad. Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning 
till bostäder för gemensamma måltider och aktiviteter. Hälsa och fysiska 
aktiviteter ska främjas 
 

Övriga kriterier: 

 Samverkan med ideella organisationer ska initieras  
 Trygghetsboendet bör kunna förmedla eller erbjuda annan service i 

samverkan med externa aktörer exempelvis fotvård, frisör, restaurang 
samt med leverantörer av hushållsnära tjänster 

3.   Fastighetens utemiljö  

Kriterier som ska uppfyllas:  

 Miljön runt fastigheten ska vara tillgänglig för personer med rörelsehinder 
och nedsatt orienteringsförmåga och utformad för säkerhet och trygghet. 
Trappor utomhus ska ha räcke eller handledare samt i övrigt vara säkert 
utformade. 
 

Övriga kriterier: 

 Anpassade ytor bör finnas för olika aktiviteter 
 Sitt- och uteplatser bör finnas i direkt anslutning till huset 
 Belysning, träd och buskar bör vara placerade så att utemiljön upplevs 

trygg 
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4. Entré  

Kriterier som ska uppfyllas:  

 Entré- och kommunikationsutrymmen ska placeras och utformas så att de 
är tillgängliga och användbara och ha tillräckligt med manöverutrymme för 
att förflytta sig med rullstol. Ytterdörrar och dörrar med dörrstängare ska 
förses med dörrautomatik. Utrymme för förvaring och laddning av 
elrullstol ska finnas i närheten av entrén i tillräcklig omfattning.  
 

Övriga kriterier: 

 Entrémattor och skrapgaller bör fällas in  
 Låssystemet bör vara funktionellt också för rullstolsburna 
 Vägghängd pall bör finnas i entrén 
 Passersystem med porttelefon bör finnas 
 Möjlighet ska ges att kunna köra bil ända fram till entrén  

5. Inomhus 

Krav som ska uppfyllas:  
 Vid ansökan ska bygglagstiftningens minimikrav gällande tillgänglighet och 

användbarhet för personer nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga gälla. 
När trygghetsboende inrättas i befintligt fastighetsbestånd, ska normal 
nivå för fysisk tillgänglighet enligt svensk standard nr SIS 914221 gälla med 
undantaget att samtliga dörrar i lägenheten ska ha fritt passagemått om 
minst 80 cm. Vid nybyggnation gäller förhöjd nivå för fysisk tillgänglighet 
enligt svensk standard nr SIS 914221. En eventuell gemensam tvättstuga 
och lägenhetsförråd ska uppfylla krav på tillgänglighet. Trygghetslarm ska 
fungera i fastigheten 
 

Övriga kriterier: 

 Våningsplanen bör vara tydligt markerade med skyltning och färgsättning 
 Närvarostyrd belysning bör finnas i gemensamma utrymmen 
 Anhöriga bör ha tillgång till gästlägenhet/gästrum 

6. Hiss 

Krav som ska uppfyllas: 
Hissen ska rymma en person som använder rullstol och en medhjälpare. Hissen 
ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
självständigt kan använda den och uppmärksamma när hisskorgen stannat för av- 
påstigning. 
 
Övriga kriterier: 

 Hissars mått bör vara 1,1 x 2,1 m 
 Hissdörr ska ha fritt passagemått om minst 90 cm och bör ska 

vara försedd med automatisk dörröppnare 
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 Hiss bör vara utrustad med nödtelefon, sittmöjlighet och 
stödhandtag  

 

Lägenheten 

Krav som ska uppfyllas: 

 Utöver vad som beskrivs under kap. 6 ska brandvarnare, 
bredbandsanslutning finnas i varje lägenhet. Tittöga eller videotelefon ska 
finnas i ytterdörr. Allmänbelysningen ska dessutom vara förstärkt (högre 
luxtal och punktbelysning) i kök och badrum. Nivåskillnader ska vara 
utjämnade t.ex. till uteplats/altan och balkong. 

Kök 
 Användarvänlig spisvakt ska finnas 

 
Badrum 

 Nivåskillnader till badrum/WC ska vara utjämnade och anpassade 
 Utrymme kring toalettstol ska medge förflyttning från rullstol samt att 

hjälp kan ges från en eller två personer 
 Badrum som har badkar ska även uppfylla krav för duschutrymme och lätt 

kunna ändras till detsamma 
 Duschutrymme ska medge plats för duschstol samt ha stödhandtag  
 Eventuellt skåp under handfat ska vara lätt att demontera 

 
Övriga kriterier: 

 Hyllor och skåp i kök bör ha utdragsfunktion 
 Plats för förvaring bör finnas i badrum 
 Närvarobelysning bör finnas i badrum 
 Ett trygghetsboende bör innehålla lägenheter av varierad storlek 
 Till varje lägenhet bör förrådsutrymmen finnas 
 Utrymme för parkeringar med motorvärmaruttag bör finnas i tillräcklig 

omfattning 

7. Övriga allmänna kriterier 

Närmiljö 

 Närhet till allmänna och tillgängliga kommunikationer samt närhet till 
dagligvaruaffär bör finnas, liksom tillgänglighet till service som apotek och 
vårdcentral. Grönområden bör finnas i närområdet 

Information 

 Information om trygghetsboendet bör publiceras på olika sätt t.ex. via 
hemsida, broschyrer och annat material. Information om företaget ska 
tillhandahållas och det ska finnas kontaktpersoner som de intresserade 
kan vända sig till för vidare upplysning. Hyresvärden/fastighetsägaren och 
kommunen bör framställa gemensamt informationsmaterial. 
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Krav på tillgänglighetsdokumentation och kvalitetssäkring 

 För etablerade trygghetsboenden ställs särskilt krav 
tillgänglighetsdokumentation samt redovisning hur kravnivåerna uppnås. 
Kommunen ansvarar för uppföljning och utvärdering av kravnivåerna. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 79 Dnr 2019-000410 1.1.1.0 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att fastställa felparkeringsavgifter i Härnösands kommun till följande:  

Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd   1300 kr 

Parkering utan att betala avgiftsbelagd parkering      700 kr 

Parkering längre tid än vad som är tillåtet      700 kr 

Felparkerat enligt datumparkeringen     1000 kr 

Parkerat på laddplats för elfordon med annat fordon än elfordon     700 kr 

Överträdelser av andra föreskrifter rörande stannande eller parkering 1000 kr,  
samt 

att de nya felparkeringsavgifterna gäller från och med 1 januari 2020.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag på övriga punkter 
förutom att avgiften avseende felparkering enligt datumparkeringen ska ligga 
kvar på 700 kr.      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
och liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsförslag. 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.         
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Reservation 
Anders Gäfvert (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
De nuvarande felparkeringsavgifterna fastställdes av kommunfullmäktige 
2007-05-28 § 61. De är 500 kr vid icke fullgörande av erläggande av 
parkeringsavgift och vid överträdelse av tidsbegränsad parkering samt 700 kr 
för övriga överträdelser avseende parkering. Då Härnösands kommun inte 
längre har avgiftsbelagda parkeringsplatser utfärdas den lägre 
felparkeringsavgiften endast vid överträdelse av tidsbegränsad parkering. 

Samhällsförvaltningen har gjort en jämförelse med andra kommuner vad 
gäller nivån på felparkeringsavgifter. Här jämförs våra nuvarande avgifter. 

Jämförelsen visar att vi ligger på en jämförbar nivå med andra kommuner, 
dock har flera andra en högre avgift för parkering på plats för rörelsehindrad 
utan tillstånd. 

Samhällsförvaltningen anser att en förändring av avgifternas storlek är 
befogad. Vidare anser förvaltningen att felparkeringsavgiften bör vara högre 
vid otillåten parkering på platser för rörelsehindrade än vad gäller övriga 
parkeringsöverträdelser. Det är väsentligt att de parkeringsplatser som 
reserveras för personer med nedsatt rörlighet används på avsett sätt. I annat 
fall riskerar dessa personer att begränsas i utövandet av sitt vardagsliv.  

Sedan nuvarande felparkeringsavgifter beslutades så har särskilda 
parkeringsplatser/laddplats för elfordon tillkommit på såväl kommunala som 
privata områden. Därför bör även en felparkeringsavgift införas för fordon 
som parkerar på sådana parkeringsplatser utan att vara elfordon. Definitionen 
av ett fordon som äger rätt att parkera på en laddplats ett fordon som kan 
laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning” (3 kap 54§ i 
trafikförordningen 1998:1276). 

Samhällsnämnden har hanterat ärendet på sitt sammanträde 2019-09-19 § 
128 och där föreslagit kommunfullmäktige att felparkeringsavgifterna 
justeras enligt följande 

Kommunledningskontoret delar samhällsnämndens bedömning och föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa felparkeringsavgifterna i enlighet med 
nämndens förslag. 

Socialt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-03 
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2019-09-19 § 128 
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-08-21    

______  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Ina Lindström, 0611 34 80 17 
Ina.lindstrom@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-10-03 

 
Dnr  
KS/2019-000410 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 

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

att fastställa felparkeringsavgifter i Härnösands kommun till följande  
Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 1300 kr 

Parkering utan att betala avgiftsbelagd parkering 700 kr 

Parkering längre tid än vad som är tillåtet 700 kr 

Felparkerat enligt datumparkeringen 1000 kr 

Parkerat på laddplats för elfordon med annat fordon än elfordon 700 kr 

Överträdelser av andra föreskrifter rörande stannande eller parkering 1000 kr, 
samt 

att de nya felparkeringsavgifterna gäller från och med 1 januari 2020.  

Beskrivning av ärendet 
De nuvarande felparkeringsavgifterna fastställdes av kommunfullmäktige 2007-
05-28 § 61. De är 500 kr vid icke fullgörande av erläggande av parkeringsavgift 
och vid överträdelse av tidsbegränsad parkering samt 700 kr för övriga 
överträdelser avseende parkering. Då Härnösands kommun inte längre har 
avgiftsbelagda parkeringsplatser utfärdas den lägre felparkeringsavgiften endast 
vid överträdelse av tidsbegränsad parkering. 

Samhällsförvaltningen har gjort en jämförelse med andra kommuner vad gäller 
nivån på felparkeringsavgifter. Här jämförs våra nuvarande avgifter. 

Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik Kramfors Timrå Stockholm
Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 700 kr 1 000 kr 700 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 300 kr
Parkering längre tid än vad som är tillåtet 500 kr 500 kr 400 kr 500 kr 500 kr 1 100 kr
Parkering utan att betala på avgiftsbelagd parkering 500 kr 500 kr 400 kr 500 kr 500 kr 900 kr
Felparkerat enligt datumparkeringen 700 kr 500 kr 600 kr 500 kr 500 kr 1 100 kr
Övriga överträdelser avseende parkering 700 kr 800 kr 600 kr 500 kr 500 kr 1 100/1 300 kr 
Jämförelsen visar att vi ligger på en jämförbar nivå med andra kommuner, dock 
har flera andra en högre avgift för parkering på plats för rörelsehindrad utan 
tillstånd. 

Samhällsförvaltningen anser att en förändring av avgifternas storlek är befogad. 
Vidare anser förvaltningen att felparkeringsavgiften bör vara högre vid otillåten 
parkering på platser för rörelsehindrade än vad gäller övriga 
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Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-10-07 

Dnr 
KS/2019-000410 

 

 

Överträdelse Nuvarande  
belopp 

Nytt  
belopp 

Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 700 kr 1 300 kr 

Parkering utan att betala avgiftsbelagd parkering 500 kr 700 kr 

Parkering längre tid än vad som är tillåtet 500 kr 700 kr 

Felparkerat enligt datumparkeringen 700 kr 1 000 kr 

Parkerat på laddplats för elfordon med annat fordon än elfordon 700 kr 
Överträdelser av andra föreskrifter rörande stannande eller  
parkering t.ex parkering på gångbana, i korsning o.s.v 700 kr 1 000 kr 

parkeringsöverträdelser. Det är väsentligt att de parkeringsplatser som reserveras 
för personer med nedsatt rörlighet används på avsett sätt. I annat fall riskerar 
dessa personer att begränsas i utövandet av sitt vardagsliv.  

Sedan nuvarande felparkeringsavgifter beslutades så har särskilda 
parkeringsplatser/laddplats för elfordon tillkommit på såväl kommunala som 
privata områden. Därför bör även en felparkeringsavgift införas för fordon som 
parkerar på sådana parkeringsplatser utan att vara elfordon. Definitionen av ett 
fordon som äger rätt att parkera på en laddplats ett fordon som kan laddas 
externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning” (3 kap 54§ i 
trafikförordningen 1998:1276). 
Samhällsnämnden har hanterat ärendet på sitt sammanträde 2019-09-19 § 128 
och där föreslagit kommunfullmäktige att felparkeringsavgifterna justeras enligt 
följande 

 

Kommunledningskontoret delar samhällsnämndens bedömning och föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa felparkeringsavgifterna i enlighet med 
nämndens förslag. 

Socialt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2019-09-19 § 128 

Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-08-21  

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Ina Lindström 
Utredare 
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Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
 

Överträdelse Nuvarande  
belopp 

Nytt  
belopp 

Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 700 kr 1 300 kr 

Parkering utan att betala avgiftsbelagd parkering 500 kr 700 kr 

Parkering längre tid än vad som är tillåtet 500 kr 700 kr 

Felparkerat enligt datumparkeringen 700 kr 1 000 kr 

Parkerat på laddplats för elfordon med annat fordon än elfordon 700 kr 
Överträdelser av andra föreskrifter rörande stannande eller  
parkering t.ex parkering på gångbana, i korsning o.s.v 700 kr 1 000 kr 

 
 
Samhällsförvaltningen 
Ulf Rehnberg, 0611-34 81 22 
ulf.rehnberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-21 
Diarienummer 

SAM2019-2546-3373:1 

 

 
 

 

 
 Samhällsnämnden 

 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 

Förslag till beslut 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa följande 
felparkeringsavgifter att gälla från och med 1 januari 2020 

  

Beskrivning av ärendet 

Nuvarande felparkeringsavgifter fastställdes av kommunfullmäktige       
2007-05-28 §61 och uppgår till 500 kr vid icke fullgörande av erläggande av 
parkeringsavgift och vid överträdelse av tidsbegränsad parkering samt 700 kr 
för övriga överträdelser avseende parkering. Eftersom vi sedan en längre tid 
inte har avgiftsbelagda parkeringsplatser så utfärdas den lägre 
felparkeringsavgiften endast vid överträdelse av tidsbegränsad parkering t.ex 
på p-platser där parkeringsskiva ska användas och där ett fordon står 
parkerad längre tid än vad som är tillåtet. 

Samhällsförvaltningen har via hemsidor jämfört nivån på 
felparkeringsavgifterna i några andra kommuner i förhållande till våra 
nuvarande avgifter. 
 

 

Härnösand Sundsvall Örnsköldsvik Kramfors Timrå Stockholm
Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 700 kr 1 000 kr 700 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 300 kr
Parkering längre tid än vad som är tillåtet 500 kr 500 kr 400 kr 500 kr 500 kr 1 100 kr
Parkering utan att betala på avgiftsbelagd parkering 500 kr 500 kr 400 kr 500 kr 500 kr 900 kr
Felparkerat enligt datumparkeringen 700 kr 500 kr 600 kr 500 kr 500 kr 1 100 kr
Övriga överträdelser avseende parkering 700 kr 800 kr 600 kr 500 kr 500 kr 1 100/1 300 kr
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Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-08-21 
Diarienummer 

SAM2019-2546-3373:1 
 

 

Sammanställningen visar att våra felparkeringsavgifter ligger på jämförbara 
nivåer men att några kommuner har högre felparkeringsavgift vid otillåten 
parkering på plats reserverad för rörelsehindrad. 

Samhällsförvaltningen anser att en förändring av avgifternas storlek är 
befogad. Vidare anser förvaltningen att felparkeringsavgiften bör vara högre 
vid otillåten parkering på platser för rörelsehindrade än vad gäller övriga 
parkeringsöverträdelser. Det är väsentligt att de parkeringsplatser som 
reserveras för personer med nedsatt rörlighet används på avsett sätt. I annat 
fall riskerar dessa personer att begränsas i utövandet av sitt vardagsliv.  

Eftersom Härnösands kommun inte har några avgiftsbelagda parkerings-
platser, utöver de som upplåts i avtal för längre tidsperiod, så bör 
felparkeringsavgiften för den typen överträdelser sättas till det lägsta 
godkända beloppet som är 75 kr.  

Sedan nuvarande felparkeringsavgifter beslutades så har särskilda 
parkeringsplatser/laddplats för elfordon tillkommit på såväl kommunala som 
privata områden. Därför bör även en felparkeringsavgift införas för fordon 
som parkerar på sådana parkeringsplatser utan att vara elfordon. Definitionen 
av ett fordon som äger rätt att parkera på en laddplats ett fordon som kan 
laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning” (3 kap 54§ i 
trafikförordningen 1998:1276). 
De felparkeringsavgifter som utfärdas administreras av Transportstyrelsen 
och tillfaller kommunen efter avdrag för statens kostnad. Även de 
felparkeringsavgifter som utfärdas av polisen tillfaller kommunen på samma 
sätt. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunens rätt att fastställa nivån på felparkeringsavgiften regleras i 2a§ i 
förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift. Avgiftens belopp får 
fastställas till lägst 75 kr och högst 1.300 kronor. 

Den avgift som kommunen fastställer blir också den högsta avgift som 
fastighetsägare äger rätt att ta ut, enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid 
olovlig parkering, för motsvarande parkeringsöverträdelse på kvartersmark. 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

 
 
Ulf Rehnberg 
Trafik-och infrastrukturplanerare 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 80 Dnr 2019-000432 1.1.1.1 

Detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6, beslut om 
godkännande 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6.   

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 
Samhällsnämnden beslutade i § 157 2015-06-17 att planarbetet för Torsvik 1 
och 6 skulle påbörjas. 

Avsikten är att upprätta en flexibel detaljplan för markens användning och 
byggnaders placering. Syftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra 
för bostäder.  

Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i bottenvåningen. Inom 
planområdet möjliggörs även verksamheter för vård, centrumändamål och 
skola. Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär och 
ska passa väl in i stadsbilden som helhet.  

Ärendet är av principiell betydelse, därav skall ärendet antas av 
kommunfullmäktige.  

Den 2019-09-19 tog Samhällsnämnden beslut om att godkänna detaljplanen 
och översända detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 
kapitlet 27§ plan- och bygglagen. 

Bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen och Tillväxtavdelningen delar 
samhällsförvaltningens bedömning att planförslaget med tillhörande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

handlingar kan gå till antagande. Tillväxtavdelningen har deltagit i 
planarbetet tillsammans med samhällsförvaltningen. Planändringen 
möjliggör för fler bostäder, vilket går i linje med tillväxtstrategin och den 
personliga livsmiljön. Detaljplanen skapar förutsättningar för fler bostäder i 
havsnära och stadsnära läge. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-10 
Samhällsnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-09-19, § 140 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 
Antagandehandling med tillhörande bilagor     

______  
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Postadress 
Härnösand kommun 
«OrgGatuadress1» 
«OrgPostnr» «OrgPostadress» 

Besöksadress 
«OrgGatuadress2» 

Hemsida 
«OrgWww» 

Telefon 
«OrgTelnr» 

Organisationsnr 
«OrgOrgNr» 

E-post 
«OrgEpost» 

Fax 
«OrgFax» 

Bankgiro 
5576-5218 

 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Hanna Viklund, 0611-34 81 17 
hanna.viklund@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-10-10 

 
Dnr  
KS/2019-000432 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Torsvik 1 och 6, beslut om 
antagande 

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

att anta detaljplan för del av Torsvik 1 och 6.   

Beskrivning av ärendet 
Samhällsnämnden beslutade i § 157 2015-06-17 att planarbetet för Torsvik 
1 och 6 skulle påbörjas. 

Avsikten är att upprätta en flexibel detaljplan för markens användning och 
byggnaders placering. Syftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra 
för bostäder.  

Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i bottenvåningen. Inom 
planområdet möjliggörs även verksamheter för vård, centrumändamål och 
skola. Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär och 
ska passa väl in i stadsbilden som helhet.  

Ärendet är av principiell betydelse, därav skall ärendet antas av 
kommunfullmäktige.  

Den 2019-09-19 tog Samhällsnämnden beslut om att godkänna detaljplanen 
och översända detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 
kapitlet 27§ plan- och bygglagen. 

Bedömning 
Kommunstyrelseförvaltningen och Tillväxtavdelningen delar 
samhällsförvaltningens bedömning att planförslaget med tillhörande 
handlingar kan gå till antagande. Tillväxtavdelningen har deltagit i 
planarbetet tillsammans med samhällsförvaltningen. Planändringen 
möjliggör för fler bostäder, vilket går i linje med tillväxtstrategin och den 
personliga livsmiljön. Detaljplanen skapar förutsättningar för fler bostäder i 
havsnära och stadsnära läge. 
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Härnösands kommun 
 
«Enhet» 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-10-11 

Dnr 
«Databas»/«Diarienr» 

 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-09-19, §140 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 

Antagandehandling med tillhörande bilagor 

  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Hanna Viklund 
Mark och exploateringshandläggare 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Samhällsnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-09-19, §140 

Bilaga 2 Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 

Bilaga 3  Antagandehandling med tillhörande bilagor 
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Kv. Torsvik 1 & 6, Härnösands kommun 
Bullerutredning inför planändring till bostadsområde 
 
 
Uppdragsnummer: 170676 
 
Beställare: Nitro Consult 
Att: Robert Eriksson 
 
 
 
Dokument: R170676-1 rev 3 
Datum: 2017-04-04 
Antal sidor: 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handläggare:  Granskare: 
 
 
Björn Tunemalm  Björn Axelsson 
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1 Inledning 

Vi har utfört beräkningar av externt buller inför planändring av fastigheterna Torsvik 1 
och 6 i Härnösands kommun.  
Beräkningarna omfattar framförallt vägtrafikbuller, men även tågbuller har beräknats 
eftersom Härnösands station ligger i närheten. 

2 Underlag 

Som underlag har vi använt oss av kartmaterial tillhandahållna av beställaren samt  
trafikuppgifter inhämtade från Trafikverket, Trafikia samt från beställaren.  

3 Riktvärden för externt buller 

Vid planläggning av nya bostäder tillämpas idag Svensk Författningssamling 
2017:359 – Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. De riktvärden som 
anges redovisas i tabell 1. 
 
Tabell 1. Riktvärden för väg- och tågtrafik 

Högsta ljudnivå  LAeq, 24H (dB) LAmax (dB) 
vid fasad (frifältsvärde) 60 - 
på uteplats (inklusive fasadreflex) 50 70 
vid fasad i små bostäder på högst 35 m² 65 - 

 
Ljudnivåer över LAeq 60 dB kan accepteras om minst hälften av boningsrummen i alla 
lägenheter med fasad med högst 55 dB och minst hälften av bostadsrummen är vända 
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 
vid fasaden. 

4 Beräkningsmetod 

De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna från väg- och tågtrafik trafik har beräknats 
med beräkningsprogrammet Cadna/A version 2017 enligt den Nordiska 
beräkningsmodellen. 
 
I våra beräkningar har vi även beräknat bullret från McDonalds parkeringsplats som 
ligger i anslutning till det planerade bostadsområdet. 
Beräkning av buller från parkeringsplatser behandlas inte i den nordiska 
beräkningsmodellen men kan beräknas med hjälp av andra modeller. I våra 
beräkningar har vi använt oss av en modell framtagen efter en tysk studie Parking 
area noise av Beyerisches Landesamt für Umvelt, Augsburg 2007. 
 
I modellen beräknas bullret från parkeringsplatserna som en arealjudkälla med 
parametrar som antal p-platser och antalet parkeringshändelser. För varje 
parkeringshändelse har man medtagit allt ljud i parkeringsprocessen som t.ex. när 
bilen kör in eller ut från parkeringsplatsen, växlingar, dörrstängning m.m. 
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5 Trafikuppgifter  

5.1 Vägtrafik 
Trafikuppgifter med trafikmängd, andel tung trafik och hastighet är inhämtade från 
Trafikverkets och Trafikias hemsida samt från beställaren och avser mätningar 2015. 
Framtida trafik avser år 2040 och är beräknat ur Trafikverkets metod – Samkalk. För 
Västernorrlands kustkommuner är uppräkningen 0,65% per år. Trafikmängder 
avrundade till hela 100-tal med framtida trafik inom parentes redovisas tabell 2. 
För mindre lokala gator uppräknas inte trafikmängden. 
 
Tabell 2. Vägtrafik  

Vägsträcka Totalt antal 
fordon/ dygn Ådt 

Andel tung 
trafik, % 

Skyltad 
hastighet, km/h 

Nybrogatan 16500 (19400) 7 50 
Stationsgatan 10800 (12700) 7 50 
Järnvägsgatan 7000 (8200) 8 50 
E4 – Över bron  7500 (8800) 16 80 
E4 – Söder om bron 13500 (15874) 12 50 
Avfart från E4 till Järnvägsgatan 7000 (8200) 12 50 
Infart till Mc Donalds 1375 1 30 
Beckhusgatan 500 0 30 
Torsviksgatan 500 0 30 

5.2 Tågtrafik 
Uppgifter om tågtrafik har inhämtats från Trafikverket och baseras på tågpassager 
mellan 2016-04-19 och 2017-03-22. Tågtrafiken är svårare att bestämma och vi utgår 
från en ökning av 1%. 
 
Tabell 3. Järnväg 

Typ Antal/dygn 
Ådt 

Tåglängd 
(m) 

Hastighet 
(km/h) 

Godståg     
El 0,35 (0,45) 270 60 
Diesel 1 (1,3) 556 60 
Persontåg     
RC6 4 (5,1) 610 30 
X 52  6 (7,7) 270 30 
X 62 16 (20,5) 150 30 

 

6 Beräknade ljudnivåer  

Nedan redovisas beräknat buller inom det aktuella planområdet. Resultaten redovisas i 
olika färgkartor i gatuplanet, +2 m över mark. I beräkningarna har vi använt ett 
exempel av huskroppar som skapar avskärmning och tystare delar av fastigheten. 
Siffrorna utefter fasaderna anger högsta ljudnivå upp efter fasad vid denna punkt. 
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6.1 Ekvivalentnivå - LAeq,24 
Karta 1 visar trafikbuller utan byggnader och med nuvarande trafik och karta 2 med 
byggnader och framtida trafik. 
Beräkningarna visar att de ekvivalenta ljudnivåerna från tågtrafiken blir mycket låga 
och att vägtrafiken därmed blir helt dominerande. Vid planområdets nordvästra del 
uppgår LAeq,24 från tågtrafiken till 45 dBA medan vägtrafiken uppgår till 67 dBA. 
 

 
Karta 1. Vägtrafikbuller utan byggnader. 

 
Karta 2. Vägtrafikbuller med byggnader och framtida trafik. 
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Karta 2 visar tydligt hur byggnaderna skärmar bullret och det skapas tystare 
innergårdar med möjlighet till tysta sidor av lägenheter samt ljuddämpade uteplatser. 
Kartan illustrerar även en öppning mellan huskropparna mot Nybrogatan. Här ”läcker” 
det in buller över hela innergården. Med en tät byggnad mot Nybrogatan blir nivåerna 
på gården betydligt lägre, se Karta 3. 
 

 
Karta 3. Trafikbuller med täta fasader. Framtida trafik 

Ljudnivåerna mot Nybrogatan ligger på 68 dB vilket kräver att hälften av 
boningsrummen läggs mot en tyst sida. Nivåerna är också för höga för mindre 
lägenheter. 
 

Bild 1 visar en 3D-vy från Terminalgatan mot sydost. Bilden visar att ljudnivåerna är relativt 
lika över hela fasaderna. 

Bild 1. Vy från Terminalgatan mot sydost. 
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6.2 Maximalnivå – LAmax 
Som för de ekvivalenta ljudnivåerna är vägtrafiken dimensionerande för det maximala 
ljudnivåerna. I områdets nordvästra hörn uppgår tågtrafiken till 71 dBA och vägtrafik 
81 dBA. 
 
I karta 5 redovisas de maximala ljudnivåerna vid fasad och +2 meter över mark. 
Nivåerna ligger över 80 dBA mot Nybrogatan och blir till och med över 90 dBA 
närmast infarten till parkeringen vid McDonalds. Denna väg måste rimligen byggas 
om och förläggas med större avstånd från bostadshusen. Därmed blir ljudnivåerna 
lägre.  
I fallet med lägenheter i nordöstra hörnet ligger LAmax över 70 dBA på ”tysta sidan”. 
Det dominerande ljudet kommer från Beckhusgatan som bedöms ha en mycket låg 
intensitet under nattetid (22-06).  
I övrigt ligger LAmax över 70 dBA närmast vägarna, men inom riktvärdet inne på 
gårdarna. 
 

 
Karta 4. Vägtrafikbuller, LAmax dB. 

7 Kommentarer till beräkningar 

Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att uppfylla riktvärdena för 
trafikbuller inom det aktuella planområdet. Vissa begränsningar finns dock att ta 
hänsyn till.  
 

• För att skapa en avskärmad innergård med ”tyst sida” där nivåerna ligger under 
LAeq,24 50 dB krävs huskroppar med långsidan mot Nybrogatan och 
parkeringen vid McDonalds. Dessa huskroppar måste dessutom ha genomgående 
lägenheter med minst hälften av boningsrummen mot innergården. 
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Granskningsutlåtande för Detaljplan för del av Torsvik 1 
och Torsvik 6 

Granskningsutlåtande 

Granskningsutlåtande 
Rubricerad detaljplan har varit utsänt för granskning under tiden 2019-07-01 
till 2019-07-29. Granskningshandlingarna har skickats till statliga och 
kommunala myndigheter och förvaltningar enligt sändlista samt till berörda 
fastighetsägare enligt fastighetsförteckning. Fullständiga handlingar har 
funnits uppsatt på Sambiblioteket plan 4 samt på kommunen hemsida. 
Annons om granskning har varit insatt i Tidningen Ångermanland.   
 

Utlåtandet är en sammanställning av de synpunkter som har framförts under 
granskningen. Kommunens bemötande görs löpande i texten under rubriken 
Kommentar. Endast länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet. Övriga 
yttranden finns i sin helhet som diarieförd handling. 

Inkomna yttranden  
  Länsstyrelsen  

  Lantmäteriet 

  Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 

  Härnösands Energi och Miljö AB 

  TeliaSonera Skanova Access AB 

  Härnösands Naturskyddsförening 

  Utveckla Härnösand  

 

 

Länsstyrelsen  
Förslag till rubricerad detaljplan strider inte mot de intressen länsstyrelsen 
har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2019:900).  
 
Kommentar 
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Noterat.  
 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inkommit med synpunkter där planförslaget måste 
förbättras. 

Upphävande av strandskydd inom hela fastigheten 6 och Torsviksgatan ska 
avgränsas med administrativa bestämmelser som avgränsas med en 
administrativ gräns. Enligt planförslagets utformning så sker i nuläget inget 
upphävande för Torsviksgatan och den del av planen som anger högsta 
byggnadshöjd i meter respektive korsmark i söder. Bör ses över. 

Planförslaget anger ett z-område vilket innebär att marken ska vara 
tillgänglig för allmännyttig körtrafik. I ett z-område regleras att inga bygglov 
får beviljas som hindrar allmänhetens tillträde till z-området. För att rättelsen 
ska vara säkerställd krävs det att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut 
till förmån för en kommunal fastighet. Om en markägare eller någon 
rättighetshavare inte vill upplåta en sådan rätt och släppa fram allmänheten 
så har kommunen inga möjligheter att tvinga till sig en sådan rätt.  

I planförslaget är det tänkt att Torsviksgatan fortsättningsvis ska ingå i 
gemensamhetsanläggningen Torsvik ga:1. Lantmäteriet skriver att det är 
lämpligare att lägga ut området som markreservat för 
gemensamhetsanläggning, g. gator som ingår i gemensamhetsanläggning ska 
skötas av de deltagande fastigheterna som har andelstal.    

Av fastighetsförteckningen bör det framgå att Torsvik ga:1 är en berörd 
registerenhet inom planområdet. Nu syns enbart andelarna på respektive 
fastighet och utrymmesservitutet.  

Plankartans utformning följer till viss del inte Boverkets rekommendationer 
för utformning gällande detaljplaner med planstart från och med januari 
2015 och motivet varför har inte motiverats.  

Lantmäteriet har inte detaljplan som vann laga kraft 2012-05-15 som 
kommunen refererar till i planbeskrivningen. Lantmäteriet rekommenderar 
kommunen att kontakta lantmäteriet för att åtgärda problemet.     

  

Kommentar 
I plankartan finns en egenskapsgräns och administrativ gräns för del av 
planområdet som anger en högsta byggnadshöjd i meter för fastigheten 
Torsvik 6 samt för den delen av korsmarkerade marken i söder. Enligt den 
hierarkin av gränser så står planområdesgränsen över den administrativa 
gränsen och ritas därför inte ut mot söder i plankartan. Samma gäller för 
gränsen som lantmäteriet skriver om vid Torsviksgatan. Denna gräns är en 
användningsgräns eftersom bestämmelsen S (skola) finns inom 
planförslagets södra del (Torsvik 6) men inte på den norra delen av planen 
(Torsvik 1). En administrativ gräns kan därför inte kombineras med 
användningsgränsen eftersom gränshierarkin anger att användningsgräns 
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står över administrativ gräns. Inför antagande ska gränser ändras så att de 
blir enhetliga på plankartan och följer Boverkets rekommendationer.   

Markområdet där Torsviksgatan ligger ingår i fastigheten Torsvik 1 som 
idag tillåter biltrafik och parkering för restaurangverksamhet som ligger på 
dennes fastighet utanför planområdet. Vad kommunen kan avläsa i akten där 
ga.n bildades (2280-91/57) så ingår Torsviksgatan i 
gemensamhetsanläggningen Torsvik ga:1 redan idag och ett servitut för 
gemensamhetsanläggning behövs då inte för Torsviksgatan. 
Planbestämmelsen z och g går inte att kombinera eftersom bestämmelsen z 
är för ett allmännyttigt ändamål som ska tillgodose ett allmänt behov och en 
gemensamhetsanläggning g syftar till att tillgodose en begränsad grupp 
fastigheters enskilda men gemensamma behov. Eftersom det idag finns en 
gemensamhetsanläggning för området så revideras plankartan inför 
antagande med att plocka bort bestämmelsen z som anger ”Markreservat för 
allmännyttig körtrafik, kvartersmark”.  

Fastighetsförteckningen kompletteras med att Torsvik ga:1 är en berörd 
registerenhet inom planområdet.  

Plankartans utseende ska revideras enligt Boverkets rekommendationer 
inför antagande. Planhandläggare har inte varit uppmärksam att fel 
utseende på gränser har använts. Gällande korsmarkens utformning så 
stämmer den inte med Boverkets rekommendationer. På Boverkets 
Kunskapsbank är korsmark utformad som ”Endast komplementbyggnad får 
placeras”. En komplementbyggnad kan vara exempelvis garage och 
kommunen önskar inte garage mot vattnet och har därför preciserat 
bestämmelsen så som det i planförslaget är skrivet. Kommunen har använt 
den fria skrivelsen för bestämmelsen som finns att använda när ordinarie 
bestämmelse inte passar in.     
Kommunen är medveten om att användningsbestämmelsen BC1 inte följer  
Boverkets rekommendationer för utformning av planbestämmelser. Syftet 
med den föreslagna utformningen är att kommunen önskar att när det byggs 
bostäder i denna centrala del av staden så ska det möjliggöras för andra 
verksamheter i bottenvåningen som butik, restaurang eller kontor, som kan 
öppnas upp när behovet finns. Kommunen vill att detta redan ska planeras i 
byggskedet så att det i framtiden när det finns en efterfrågan på lokaler i 
detta läge lätt kan öppna upp i byggnadens bottenvåning. Det finns just nu 
ingen efterfrågan på lokaler i området men kan bli beroende på hur staden 
utvecklas. Området ligger mellan centrum och Härnösands central och kan 
bli ett attraktivt område för verksamheter i framtiden.  
 
Kommunen ska kontakta lantmäteriet gällande den detaljplan som de skriver 
om inte finns hos dem.  
 

 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 

Räddningstjänsten skriver om MBSs publikation MSB1143 
Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen och i kapitel 6.3.4 står om 
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Brandvatten. Där står att frågor om brandvattenförsörjning ingår i 
detaljplaneprocessen. Räddningstjänsten anser att villkor för en eventuell 
utökning av brandvattenförsörjningen ska ingå i detaljplan om detta visar sig 
vara aktuellt.  

   

Kommentar 
Kommunen samråder alla detaljplaner med Räddningstjänsten samt 
Härnösands Energi och Miljö (HEMAB) som därmed blir medveten om vilka 
detaljplaner som är under framtagande. Det är som Räddningstjänsten 
skriver viktigt att tillgång till brandvatten finns tillgängligt men tillgång till 
brandvatten finns inte preciserat i lag, förordning eller föreskrifter. 
Kommunen begär ledningsredovisning från Ledningskollen men där 
redovisas inte brandposter för brandvattenförsörjning. Kommunen ska tänka 
på i kommande planarbeten att i Ledningskollen även begära redovisning 
för brandposter. Planområdet är på en central plats i staden och kommunen 
bedömer att det därmed att befintliga ledningar finns tillgängliga för att 
ordna brandpost om behov finns.  

 

 

Härnösands Energi och Miljö AB 

Härnösands Energi och miljö skriver om att det har framkommit i e-post från 
planhandläggaren samt i planbeskrivningens text att den ledningsrätt för 
starkström ska upphävas. Härnösand Energi och Miljö har påtalat i e-post att 
en ny plats för eventuell framtida nätstation för att ledningsrätten ska kunna 
upphävas. HEMAB kan inte i planbeskrivningen utläsa att detta har beaktas.  

 
Kommentar 
Planhandläggare för ärendet har som HEMAB skriver skrivit e-post och 
pratat om saken med berörd handläggare på HEMAB. Kommunen önskar att 
planen är så flexibel som möjlig för att inte låsa fast byggrätterna inför 
framtida behov. Kommunen ser därför gärna att möjligheten ska finnas i 
detaljplanen att byggnad kan byggas intill Torsviksgatan eller längre in på 
fastigheten och  önskar därför inte lägga fast en yta som anger Teknisk 
anläggning som eventuellt låser en framtida placering av byggnaden. 
Kommunen har omvärlds bevakat frågan och har hittat ett bra exempel i 
Umeå kommun där bestämmelsen ”Mindre transformatorstationer får 
placeras inom kvartersmark efter prövning i bygglov” har använt. 
Kommunen såg denna bestämmelse som användbar eftersom den inte låser 
fast en placering i planförslaget men ändå ger tillåtelse att byggas upp en 
transformatorstation om behovet finns. Ansvarig planhandläggare har 
uppmärksammat efter granskning och efter synpunkten från HEMAB att 
planbestämmelsen har fått fel utformning i plankartan och i 
planbeskrivningen. Så som planbestämmelsen nu är utformad gäller det 
endast pumpstationen och inte nätstation så kommunen har inför antagande 
omformulera planbestämmelsen så att den nu är formulerad 
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”Transformatorstationer och mindre byggnader för pumpstation får 
uppföras efter prövning i bygglov” samt ändra texten i planbeskrivningen.   

 

 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Skanova önskar så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  

 

Kommentar 
I planbeskrivningen står att fastighetsägaren för Torsvik 6 ansvarar för att 
initiera en flytt av jordkabel/kanalisation.   

 

 

Härnösands Naturskyddsförening 

Härnösands naturskyddsförening skriver att de tidigare yttrat sig och att de 
fortsättningsvis är positiva om att förtäta i stadens centrala delar bl.a. det nu 
aktuella Torsviksområdet. Några kritiska synpunkter framfördes också som 
de anser problemen återstår att lösa.  

Planförslaget garanterar inte att en god inomhusmiljö uppnås. 
Bullerutredningen redovisar bullernivåer och riktvärden för utomhusbuller 
och för att uppnå en god boendemiljö så är inomhusbullret ännu viktigare där 
30 dBA inte ska överskridas för en god sömn och vila. Planförslaget bör 
därför kompletteras med krav på inomhusnivåerna i bostadslägenheter inte 
ska överskrida 30 dBA.  

Oklarheter finns som säkerställer att föroreningarna i mark och grundvatten 
omhändertas på rätt sätt fast omfattande miljötekniska undersökningar har 
gjorts i området. Detta bör lösas innan planens antagande istället för att  
skjuta fram det till genomförandet som innebär att både ekonomiska risker 
och risk att föroreningen sprider sig på ett okontrollerat sätt.   

 

Kommentar 
Planförslaget har bestämmelser som reglerar bullret och två av 
bestämmelserna anger att ”Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är 
>60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända åt ljuddämpad 
sida”. En annan bestämmelse anger att ” För bostäder med boarea max 35 
m2 ska minst hälften av bostadsrummen vara vänd mot ljuddämpad sida om 
ljudnivån vid bostadens fasad är >65 dBA”. Som komplement till 
bestämmelserna som reglerar ljudnivån finns en planbestämmelse om 
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byggnaders placering, ”högsta byggnadsdel ska placeras mot norr 
respektive östra plangränsen”. Detta innebär att byggnaden skärmar bullret 
och skapar en avskärmad innergård med ”tyst sida”, som tillsammans med 
bestämmelsen som reglerar bullret skapar bostadsrum med god ljudnivå för 
bostadslägenheterna. Kommunen bedömer att god boendemiljö uppnås med 
de planbestämmelser som finns i detaljplanen.   

Kommunen har gjort bedömningen att gjorda undersökningar gällande 
föroreningen räcker för planens framtagande. Kommunens anlitade konsult 
Tyréns har gjort en bedömning inom respektive teknikområde gällande 
behovet av fortsatta utredningar samt en grov kostanduppskattning för 
fortsatta utredningar samt sanering av området.  
I rapporten ”Vägledning om hantering av förorenade områden vid planering 
och lovgivning” (2017-12-21), framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län 
i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötlands län och Naturvårdsverket 
samt ett antal kommuner i Jönköpings län står att om det finns skäl att 
förmoda att avhjälpandeåtgärder inte kommer att vidtas innan detaljplanens 
antagande finns möjlighet att villkora beslutet om bygglov genom 
bestämmelser i 4 kap. 12 § punkt 1 och 14§ punkt 4 PBL. Bygglov eller 
startbesked får då inte ges förrän en förorening har avhjälpts eller markens 
lämplighet för bebyggelse kan säkerställas genom att skydds- eller 
säkerhetsåtgärder har vidtagits på tomten. För att använda bestämmelsen 
ska det vara säkerställt att marken genom de avhjälpandeåtgärder som 
anger i villkoret blir lämpliga för sitt ändamål samt att 
avhjälpandeåtgärderna är realistiska och genomförbara. För att veta om 
avhjälpandeåtgärderna är realistiska och genomförbara bör kostnader i 
stort vara känd innan antagande av detaljplan.   
Länsstyrelsen som granskar kommunens detaljplaner har i sitt yttrande för 
planförslaget inte skrivit att mer prover bör tas i området.   

 

 

Utveckla Härnösand  

Föreningen Utveckla Härnösand skriver att de ansluter sig till det 
genomarbetade yttrande som Länsstyrelsen lämnade i samrådsskedet. 

Föreslagen byggnadsvolym och skala anses inte harmonisera med 
omgivande miljö. De kostnader och konsekvenser för att sanera området från 
föroreningar för att möjliggöra bostadsbyggande framgår inte och bör vara 
klarlagt före ett antagande av detaljplanen.  

Föreningen Utveckla Härnösand delar även Naturskyddsföreningens 
synpunkter gällande frågan om strandskydd.  

Planförslaget medger hotellbyggnad i likhet med nu gällande detaljplan, 
varför eventuellt hotellentreprenör har möjlighet att förlägga 
hotellverksamhet på Torsvik i händelse att MÖD ej medger ändrad detaljplan 
vi Kanaludden.  
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Föreningen framför vidare kritik mot kommunen som sänder ut detaljplanen 
för granskning under tiden 1-29 juli som innebär ett försvårande för 
kommuninnevånare att lämna synpunkter eftersom det är semestertid.     

  

 

Kommentar 
Kommunen har till skede granskning i planprocessen tagit fram vyer där 
föreslagna byggnader har ritats upp i höjd och placering för att se hur 
byggnaderna förhåller sig till befintliga byggnader i dess omgivning samt 
hur det upplev från olika vyer i staden. Kommunen bedömer fortsättningsvis 
att planförslagets föreslagna byggnader passar in i området.  
 
Gällande förorening, se svar under Härnösands naturskyddsförening, sid 6.    
 
Kommunens har beskrivit motivet och skälet för att upphäva strandskyddet 
som är beskrivet i planbeskrivningen på sidan 14 -15 och står fortfarande 
bakom bedömningen. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande inte haft 
någon invändning att skälet inte kan användas.  
 
Planförslaget för del av Torsvik 1 och 6 anger användningsbestämmelsen 
centrum (C) och i användningen ingår hotell. Kommunen kommenterar inte 
detaljplanen för Kanaludden som är hos Mark- och miljööverdomstolen för 
prövning.  
 
Samhällsnämndens sista sammanträdesdag var den 19 juni och 
samhällsnämnden beslutade då att sända planförslaget ut på granskning. 
Det är samhällsnämnden som avgör om planförslaget ska skickas ut över 
sommaren eller inte. Kommunen ska inför kommande planarbeten tänka på 
detta och föra en dialog internt att så långt det är möjligt inte sända ut 
handlingar på remiss under sommaren eller andra högtider då många är 
lediga.  
 
 
Ställningstagande 

 
Plankarta 
Plankartan kompletteras eller ändras i nedanstående utsträckning: 

 
- Gränserna ändras så att de har samma utseende i plankartan, dubblett 

av linje Egenskapsgräns och Administrativ gräns plockas bort.  
- Bestämmelsen z, Markreservat för allmännyttig körtrafik, 

kvartersmark som finns på plankartan där Torsviksgatan ligger 
plockas bort med anledning av att gatan redan är med i 
gemensamhetsanläggningen Torsvik ga:1.  

- Bestämmelsen b2  revideras så att den även inkluderar nätstation. 
Bestämmelsen har även lagts till för Torsvik 1.    

- Korsad mark – ordet byggnad har ändrats till byggnader.  
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- Torsvik GA:1 har lagts till i grundkartan.  
- Bestämmelsen om strandskydd har ändrats och gäller för hela 

planområdet.  
- Bestämmelsen a2 som anger att startbesked inte får ges förrän 

markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningen har 
avhjälpts, har fallit bort i detaljplanen från samråd till granskning och 
har därför kompletterats på plankartan för område Torsvik 1 och har 
även lagts till för Torsvik 6, område som anger högsta byggnadshöjd 
6 meter.    
 

 
Planbeskrivningen 
Planbeskrivningen kompletteras eller ändras i nedanstående utsträckning: 
Mer detaljerad beskrivning vad som har ändrats finns i planbeskrivningen på 
sidan 26-28.  

 Under rubriken Planbeslut på sidan 6 så har text lagts till när beslut 
om granskning fattades av samhällsnämnden.  

 Text och bild på sidan 7 har flyttats om på sidan.  
 Under rubriken Utformning och gestaltning på sidan 11 har 

planbestämmelsen b2  redigerats.  
 Under rubriken Gatunät på sidan 15 har texten om bestämmelsen z, 

markreservat för allmännyttig körtrafik, kvartersmark ändrats.  
 Text under rubriken Parkering på sidan 15 har flyttats om på sidan 

för att passa mot bild.  
 Text under rubriken Strandskydd på sidan 15 har omformulerats och 

gäller hela planområdet.  
 Tidplan på sidan 21 har revideras.  
 Under rubrik Ansvarsfördelning och Huvudmannaskap på sidan 22 

har text revideras. 
 Under rubrik Fastighetsbildning på sidan 22 har text reviderats.  
 Under rubrik Ansvarsfördelning och Huvudmannaskap på sidan 22 

har text revideras.  
 Under rubriken Gemensamhetsanläggning sidan 22 har texten 

reviderats.  
 Text under rubriken Ledningsrätt på sidan 23 har reviderats.  
 Under rubriken Rättigheter sidan 23 har texten reviderats. 

 
 

 

Härnösand 2019-09-11 

 

 

Linda Johansson 

Planarkitekt 
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ALLMÄNT 

Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets innebörd. 
Beskrivningen ska redovisa planens syfte samt förutsättningar och förändringar. De 
tekniska -, fastighetsrättsliga - och ekonomiska åtgärder som behövs för att  
genomföra planen ska också framgå. Planbeskrivningen har ingen rättsverkan. 
 
Till förslaget hör följande handlingar: 
 Plankarta med bestämmelser  
 Planbeskrivning  
 Behovsbedömning 
 Grundkarta 
 Förteckning över samrådskrets 
 Fastighetsförteckning 
 Planprogram 
 Samrådsredogörelse 1  
 Samrådsredogörelse 2 
 Granskningsutlåtande 
 Översiktlig geoteknisk undersökning samt markmiljö  
 PM Dagvattenutredning  
 PM Utredning Torsvik 6 – Flytt av pumpstation 
 Bullerutredning  
 Vyer 
 Solstudie 

Översikt planområde                              

Del av  

Torsvik  
     1 

Torsvik  
    6 
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder (BC1), Bostäder. Lokaler för butiker, 
restaurang och kontor får finnas i bottenvåningen, vård (D1 Ej fängelse eller sjukhus), 
centrumändamål (C) och skola (S) inom planområdet på Torsvik. Avsikten är att upprätta en 
flexibel detaljplan för markens användning och byggnaders placering.  
Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär och ska passa väl in i 
stadsbilden som helhet. God ljudmiljö ska uppnås.  
 
FÖRENLIGT MED 3 OCH 5 KAP MB 
Miljökonsekvensbeskrivning  
En behovsbedömning har genomförts och bifogas handlingarna. Plangenomförandet bedöms 
inte medföra en betydande inverkan på miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, 
vatten eller andra resurser, dvs. allmänna intressen enligt 3 och 4 kap i Miljöbalken. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats 
 
Miljökvalitetsnormer  
Vid planering ska miljökvalitetsnormer (MKN) enligt miljöbalkens 5 kapitel säkerställas. 
Härnösands kommun omfattas av MKN för utomhusluft och för vattenförekomster.  
 
Vattenförekomsten Älandsfjärden (SE 623980-175600) bedöms i dagsläget ha en 
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Miljöproblemen 
identifieras härröra från övergödning och syrefattiga förhållanden samt från miljögifter och 
förorenade sediment. Överskridande av TBT, kvicksilver, PAH och bly. Problemet beror 
främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar, globala atmosfäriska utsläpp från 
tung industri och förbränning av stenkol.  
 
Härnösands kommun ingår i det länsgemensamma samarbetet om luftövervakning där 
samtliga av Västernorrlands läns kommuner ingår. I strategin ingår kontinuerliga mätningar i 
Örnsköldsvik och Sundsvall med kompletterande återkommande mätningar i övriga 
kommuner. Härnösands kommun genomför luftmätningar i gaturummet var femte år och 
nästa mättillfälle är vintersäsongen 2021/2022. Parametrar som ska mätas är NO2, PM10 och 
bensen. 
 
 
PLANDATA 
Läge  
Planområdet ligger på Torsvik i Härnösand. På gångavstånd ligger Härnösand central. 
Nybrogatan avgränsar planområdet i nordost. Beckhusgatan avgränsar i väster och gångvägen 
längs Nattviken i söder.  
 
Areal och markägoförhållanden  
Planområdet omfattar cirka 6 700 m2 där del av Torsvik 1 (2 800 m2) ägs av Härnösandshus 
och Torsvik 6 (3 900 m2) ägs av Årstabergsfastigheter AB.  
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan  
I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och 
aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som utvecklingsområde för bostäder, 
handel och kontor. I översiktsplanen står också att olika tidsepoker ska vara märkbara i 
Härnösands centrala delar. Där befintlig stadsmiljö visar en tydlig karaktär ska förtätning 
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Planområdet idag  

passa väl ihop med kringliggande befintlig bebyggelse. När staden utvecklas är det viktigt att 
förhålla sig till det gamla på ett lämpligt sätt. Samtidigt måste det finnas utrymme för 
nytänkande. Gröna områden och inslag av träd och planteringar i stadsmiljön är också viktigt. 
Planförslaget bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.  
 
Riksintresse  
Planområdet angränsar till riksintresse kulturmiljö centrala Härnösand (Y 21). Som uttryck 
för riksintressets värden anges bland annat domkyrkan från 1856 samt andra karaktärs-
byggnader som vittnar om Härnösands betydelse som stifts-, residens-, skol-, och 
regementsstad. Området Östanbäcken med bevarad oregelbunden planstruktur från 1500-talet 
och träbebyggelsen från 1800-talet. Rutnätsplanen i stadskärnan och utvidgningarna på 
Kronholmen och arbetarförstaden Rotudden som representerar stadsbyggnadsutvecklingen 
under slutet av 1700-talet och 1800-talet. Hamnmiljöerna som berättar om sjöfartsstaden 
Härnösand. 
 
Att ett område är av riksintresse för kulturmiljövården innebär att det bedöms ha så höga 
kulturvärden att det är av vikt för hela landet. En exploatering, även fast den ligger utanför 
riksintressets geografiska omfattning, får bara komma till stånd om det kan ske på ett sätt som 
inte påtagligt skadar de riksintressanta kulturvärdena.  
 
Riksintressets värden bedöms inte komma att skadas om planförslaget genomförs. Se även 
under rubrikerna kulturmiljö samt utformning och gestaltning. 
 
Detaljplan  
Det finns tre gällande detaljplaner för området. För del av Torsvik 1 gäller detaljplan Aa 355 
som anger bostäder och tillåter fyra respektive två våningar. Minst ett sovrum i varje lägenhet 
bör placeras mot gård. Detaljplanen vann laga kraft 1990-05-10 och genomförandetiden har 
gått ut.  
För del av Torsvik 1 gäller också detaljplan Aa 474 som anger att området ska vara 
tillgängligt för allmän körtrafik. Detaljplanen vann laga kraft 2012-05-15 och har en 
genomförandetid på 10 år, vilket innebär att den går ut 2022-05-15.  
 
För Torsvik 6 gäller detaljplan Aa 409 som anger bestämmelsen C, centrumändamål med en 
högsta byggnadshöjd på 12 respektive 14,5 meter samt tre 
respektive fyra våningar. Ny bebyggelse får ej utformas med 
trä eller plåtfasad och vind får inte inredas. På byggnadens 
lågdel medges minsta taklutning vara 15 grader och största 25 
grader.  
På byggnadens högre del medges minsta taklutning till 25 
grader och största 35 grader. Utfartsförbud gäller mot 
Torsviksgatan. Tre 
befintliga träd som 
markeras i plankarta får 
inte fällas. Detaljplanen 
vann laga kraft 2000-03-
03 och 
genomförandetiden har 
gått ut.  
 

Gällande detaljplan  
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Fastighetsplan   
Det finns ingen tomindelning eller fastighetsplan som berör de aktuella fastigheterna.  
 
Strandskydd  
Planområdet ligger delvis inom strandskyddsområde om 100 meter från Nattviken. Vid ny 
detaljplan återinträder strandskyddet i enlighet med miljöbalken (1998:802).  
 
Planbeslut  
Samhällsnämnden beslutade i § 157, 2015-06-17, att planarbetet kan påbörjas. 
 
Beslut om samråd fattades med stöd av delegationsordningen för samhällsnämnden i 
Härnösands kommun. Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap.11§, den 12 januari 2018.  
 
Samhällsnämnden beslutades i § 106, 2019-06-19, beslut om granskning.  
 
Planprogram  
Ett program har upprättats och sändes för samråd under perioden 2016-02-24 till  
2016-03-30. En samrådsredogörelse (1) har upprättats och bifogas handlingarna. Planförslaget 
omfattar ett delområde av den yta som behandlades i planprogrammet.  
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Natur 
Mark och vegetation 
Planområdet utgörs i huvudsak av odefinierade grönytor, grus och asfalt. Marken sluttar svagt 
söderut mot Nattviken. Marknivåerna varierar från cirka 2,3 meter till cirka 1,0 meter. 
  
Det finns en enkel rad med björkar inom planområdet längs Beckhusgatan. Alléer som består 
av minst fem lövträd i ett öppet landskap eller längs med en väg eller det som tidigare utgjort 
en väg är förklarat som biotopskyddade objekt i enlighet med Förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken.  
 
Björkarna har under hösten 2017 inventerats och de bedöms vara i dåligt skick, där flera utgör 
en säkerhetsrisk. Träden bedöms inte heller vara i sådant skick att de ger intryck av att vara 
stadsträd. Björkallén bedöms inte utgöra något större kulturhistoriskt värde eftersom de inte 
återfinns i gamla fotografier över området.  
 
Bedömningen är att det särskilda skäl som kan åberopas för att få fälla träden är att de utgör 
en säkerhetsrisk.  
 
Geotekniska förhållanden           
En geoteknisk undersökning har genomförts under 2017 (Rapport PM geoteknik, 
Torsviksområdet, Härnösand, Tyréns 2017). Undersökningen visar att jordlagren består av 
fyllningsmassor på en siltig lera. Leran underlagras av en grusig sandig morän. Fyllningen 
utgörs generellt av grovkorniga jordar som är humushaltiga i överytan. Fyllningen består 
dessutom av delvis rikliga mängder av byggnadsmaterial, som tegel och trärester. I PM; 
Redovisning av ÄTA 4, Torsvik 2018 står att bergsnivån för Torsvik 1 ligger ganska konstant 
mellan 9-10 meter under markytan. Då planområdet ligger i samma nivå som redan bebyggt 
hus så kan det antas att liknande förutsättningar gäller inom planområdet för fastigheten 
Torsvik 1. Den tekniska beskrivningen för bygglovet på Torsvik 3 (byggnation 1992) 
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Torsvik kring början av 1900-talet 

beskriver att byggnaden är grundlagt på pålar/plintar till morän. För Torsvik 6 är 
bedömningen att berget ligger något djupare än Torsvik 1. Gjorda slagsonderingar och dessa 
sonderingsstopp kan betraktas som troliga/tänkbara stoppnivåer för slagan betongpålar.   
 
För lättare konstruktioner kan ytlig grundläggning vara ett alternativ men för byggnader och 
större konstruktioner rekommenderas pålgrundläggning. Fyllningarna och den underliggande 
siltiga leran är mycket sättningsbenägen och detta bör beaktas när laster av konstruktioner är 
framtagna.  
 
För del av Torsvik 1 bedöms stabiliteten som tillfredsställande. För Torsvik 6 bör stabiliteten 
utredas mer beroende på byggnaders placering och laster då området gränsar till Nattvikens 
strand.  
Planförslaget reglerar grundläggningen inom planområdet genom bestämmelsen b1, 
Grundläggning för tyngre byggnader och konstruktioner endast på pålar till fast botten. 

 
Geohydrologiska förhållanden 
I installerade grundvattenrör inom Torsvik 1 
varierar uppmätta vattennivåer mellan  
0,8 – 1,3 meter under markytan. Inom 
Torsvik 6 varierar uppmätta vattennivåer i 
installerade grundvattenrör mellan 1,3 -1,4 
meter under markytan. (Rapport PM 
geoteknik, Torsviksområdet, Härnösand, 
Tyréns, 2017). Det finns ett dike i nordsydlig 
riktning på Torsvik 6. 
 
Höga havsvattenstånd 
Kommunen har låtit göra beräkningar på 
havsvattenstånd och översvämningsrisker 
för dagens och framtidens klimat i 
Härnösand. Beräkningarna visar att högsta 
högvattenstånd, medel-högvattenstånd och  
medelvattenstånd kommer att öka med  
cirka 20 cm fram till år 2100.  
 

Översta bilden här intill visar hur den 
beräknade översvämningsrisken med 100 års 
återkomstid påverkar det aktuella området. 
Den blå ytan visar 2013 års vattennivåer och 
den röda ytan visar 2100 års vattennivåer. 
Planområdet ligger strax utanför det 
riskområde som redovisas.   
 
Föroreningar 
På Torsvik har miljöstörande verksamhet  
bedrivits från 1800-talets slut till 1980. Idag 
återstår inga byggnader eller synliga spår av  
tidigare industriell verksamhet.  
 

Beräknad översvämningsrisk med 100 års 
återkomsttid. Blå yta 2013 års nivåer. Röd yta 2100 
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Torsvik 1910 

Detaljerade uppgifter om verksamheternas utveckling över tid finns  i Provtagningsplan för 
Torsviksområdet, SWECO 2016. 
 
Inom projektet Fiberbankar i Västernorrland, 2010-2014, har SGU genom provtagning 
undersökt föroreningsinnehållet i Nattviken. En del träflis och spån finns i hela Nattviken som 
förmodas härstamma från verksamheten på Torsvik. Provtagningen påvisade mycket höga 
halter av flera metaller inklusive arsenik, kvicksilver och bly, samt mycket höga halter av de 
organiska miljögifterna PAH, PCB, HCH och DDT. Däremot detekterades låga halter av 
dioxiner. Nattviken klassades in i riskklass 2, Stor risk (Lst Västernorrland 2017:06). 
 
Under de senaste 25 åren har ett flertal miljöundersökningar och utredningar  
genomförts inom området. Under 2017 genomfördes en kompletterande miljöteknisk 
undersökning (Miljöteknisk markundersökning, Torsviksområdet, Härnösand, Tyréns 2017). 
Undersökningen visar att mark och grundvatten inom planområdet är påverkat av 
föroreningar. Marken består till stor del av fyllnadsmassor med mycket inhomogent  
material. Det bedöms vara stor sannolikhet att spridning av föroreningar sker från marken till 
Nattviken via grundvattnet. 
 
Sammanfattningsvis har förhöjda halter av samtliga undersökta föroreningsämnen 
(petroleumkolväten, alifater, aromater, BTEX, PAH, tungmetaller, PCB, dioxiner och DDT) 
detekterats i jord, förutom PCB. Grundvattnet inom området är påverkat av tungmetaller, 
PAH och dioxin. Storleken för enskilda föroreningars utbredning har inte avgränsats. 
De identifierade föroreningarna inom planområdet överskrider de generella riktvärdena både 
för områdets nuvarande markanvändning, mindre känsliga markanvändning, MKM, samt för 
områdets planerade markanvändning, känsliga markanvändning, KM.  
 
I PM; Redovisning av ÄTA 4, Torsvik 2018 har analysresultat för jordprover från tidigare 
gjorda undersökningar digitaliserats. Ytterligare ett prov från provpunkt 16T012 har 
undersökts för att se om de höga blyhalterna även förekommer i de ytliga nivåerna. Utifrån 
det sammantagna 
resultatet har Tyréns 
gjort bedömningar inom 
respektive teknikområde 
gällande behovet av 
fortsatta utredningar 
samt grov kostnads-
uppskattning för 
fortsatta utredningar 
samt sanering av 
området.  
 
Eftersom området är förorenat till en sådan nivå att saneringsåtgärder kommer att behöva 
genomföras när området ska bebyggas så finns i planförslaget planbestämmelsen a2 som 
reglerar att Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens lämplighet 
har säkerställts genom att markföroreningen har avhjälpts.   
 
All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska en anmälan om 
avhjälpandeåtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan eventuell 
sanering påbörjas. 
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Vy mot kontor och restaurang. Vy mot befintliga hyresbostäder 

Markradon 
Torsvik ligger inom lågriskområde för markradon.  
 
Fornlämningar  
Det finns inget som tyder på att det ska finnas några fornlämningar inom området. 
 
Om fornlämningar hittas i samband med markarbeten ska arbetet i enlighet med 2 kap 1§ 
lagen om kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 
 
Bebyggelseområden 
Bostäder 
Strax nordväst om planområdet (Torsvik 3) ligger två flerfamiljshus, uppförd i slutet av 1980-
talet, i två till fem våningar med lågdelen mot grönområdet och Nattviken. I bottenvåningen 
finns en restaurang och under ett parkeringsgarage.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Planförslaget innebär att det möjliggörs för bostadshus inom hela planområdet. 
Planbestämmelsen (BC1), Bostäder. Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i 
bottenvåningen.  
Med användningen bostäder avses boende med varaktig karaktär. I användningen ingår 
vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel 
studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer 
av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. 
Det kan handla om olika typer av byggnader både en- och tvåbostadshus och flerbostadshus. I 
användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Bostadskomplement är sådant som kan 
ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det kan till exempel vara garage, parkering, 
tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även 
förskola i begränsad omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus kan betraktas som 
bostadskomplement. 
 
Inom Torsvik 1, byggnad kan uppföras till byggnadshöjd om 16 meter. Inom Torsvik 6 kan 
byggnad uppföras till en byggnadshöjd om 20 meter mot Torsviksgatan/Beckhusgatan och 
parkering vid snabbmataffär. Mot vattnet och promenadstråket samt mot Beckhusgatan kan 
byggnad uppföras till en byggnadshöjd om 6 meter.   
 
Verksamheter 
Utanför planområdet på Torsvik finns idag område med gräsmatta, flerfamiljshus, 
kontorsbyggnader och två restauranger.  
 
Planförslaget innebär en flexibel användning med en kombination av 
användningsbestämmelsen centrumändamål (C), vård (D1 Ej fängelse eller sjukhus) och skola 
(S).  
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Förslag på utformning där en del av byggnads-
kroppen är lägre.    
 

Med användningen C, centrum avses all verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt 
vara lätt att nå för många människor. Det handlar om en blandning av verksamheter såsom 
butiker, restaurang, kontor, gym, biograf, bibliotek, museum, bank, apotek, hantverk och 
annan service. Även samlingslokaler, hotell och lättare form av vård och hälsovård ingår i 
bestämmelsen. 
 
Med användningen S, skola avses alla slags skolor och andra undervisnings- och 
forskningslokaler. I användningen ingår till exempel förskola, fritidshem, grundskola, 
gymnasieskola, högskola, universitet och övrig vuxenutbildning. Även idrottshall, matsal, 
forskningslokaler, bibliotek, personalkontor, skolgård och parkering som hör till 
skolverksamheten ingår. 
 
Planbestämmelsen D, ingår all öppen och sluten hälso-, sjuk- eller kriminalvård. Det kan till 
exempel vara barnavårdscentral, ungdomsmottagning, äldrevård, sjukhus, vårdcentral, 
psykisk vård eller fängelse. Även lättare former av vård och hälsovård ingår. Det kan till 
exempel röra sig om sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård, vaccinationsklinik eller 
personalhälsovård. I planförslaget är användningsbestämmelsen precisera D1 Ej fängelse eller 
sjukhus.    
 
Utformning och gestaltning 
Planområdet är väl synligt från många centrala delar i staden. Området ansluter till Nattviken 
och paradgatan Nybrogatan samt är välexponerat från E4 och Mellanholmen.  
 
Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär med goda möjligheter till 
kommersiella verksamheter i bottenvåningen för att bygga vidare stadens karaktär. Första 
våningen kan vara bostad eller gemensamma utrymmen den första tiden men kan omvandlas 
till affärslokal i framtiden när behovet finns. Planbestämmelsen b3 reglerar att i byggnad mot 
norra respektive östra plangränsen ska bottenvåningen uppföras med minst 3,5 meter mellan 
överkant bärande bjälklag och anslutning mot gatunivå. Detta för att möjliggöra för 
affärslokal i bottenplan i framtiden. För att stärka upp karaktären i området finns i 
planförslaget bestämmelsen f1, Fasaden ska eftersträva puts- eller tegelliknande material med 
en markerad sockelvåning. Bestämmelsen f2  anger att Utöver angiven 6 meters byggandshöjd 
får inglasning och väderskydd anordnas.  
Bestämmelsen f4 anger att Utöver angiven 
byggnadshöjd får fläktrum och hisschakt 
anordnas. Bestämmelsen p1 anger att 
Högsta byggnadsdel ska placeras mot 
norra respektive östra plangränsen. En 
sådan placering av huskropparna skapar 

också skyddade innergårdar. För del av 
området föreslås även bestämmelse om 
s.k. korsmark dvs. att Marken får med 
undantag av förråd och liknande inte 
förses med byggnader. Byggnaders tak får 
med fördel vara vegetationsklädd.  
 
För fastigheten Torsvik 6 finns 
bestämmelsen e1 Största byggnadsarea för 
huvudbyggnad får vara 2350 m2, där 900 
m2 får uppföras till högst 6 meter  
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Utsnitt ur karta samhällsplanering. 
https://karta.harnosand.se/bxkarta/ 

Torsvik 6 
Torsvik 1 
 

Torsvik 1 

Förslag till placering 
utanför planområdet.  

Aa 355 

Aa  

byggnadshöjd och 1450 m2 får uppföras till högst 20 meter byggnadshöjd.  
 
För fastigheten Torsvik 1 möjliggör planförslaget att byggnad kan uppföras till  
en byggnadshöjd upp till 16 meter. I planförslaget finns bestämmelsen Högsta byggnadshöjd i 
meter.  
 
Pumpstationens nya placering är inte specificerad i planförslaget. Utredningen  
(Utredning Torsvik 6 – Flytt av pumpstation,  ÅF, Infrastructure AB, 2018) visar på fyra olika 
placeringar inom planförslaget, fastigheten Torsvik 6 och  utanför planområdet. 
Pumpstationen ingår i gemensamhetsanläggningen Torsvik ga:1 och pumpstationens 
placering är inte bestämd med anledning av att det finns olika alternativ att välja mellan.  
Återuppbyggnad av pumpstation kan prövas med bygglov om genomförandetiden för 
gällande detaljplan har löpt ut. Det finns en bestämmelse i planförslaget, b2, som anger att 
Transformatorstationer och mindre byggnader för pumpstation får uppföras efter prövning i 
bygglov.  
 
Markanvändningen utanför planområdet för alternativ plats (detaljplan Aa 474) är 
centrumändamål (C) och u-område (Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar). Genomförandetiden för detaljplanen har inte löpt ut. Den andra alternativa 
platsens ligger i gränsen mellan detaljplan  Aa 474 och Aa 355. Markanvändning för 
detaljplan Aa 355 anger bostad (B) och genomförandetiden har löpt ut. Användningen bostad 
i detaljplan Aa 355 blev delvis 
utsläckt när detaljplan Aa 474 
gjordes, vilket går att se på bilden 
som är från bygg- och 
exploateringskartan för gällande 
detaljplaner. 474 
Vid en placering av pumphuset 
utanför planområdet så får platsen 
prövas med bygglov enligt plan- och 
bygglagen (PBL).  
 
Trygghet 
Att känna sig trygg i stadsmiljön på 
dygnets alla timmar är en viktig 
samhällsfråga. Utformningen av 
bebyggelse och offentliga platser 
påverkar upplevelsen av trygghet och 
otrygghet. En ökad trygghetskänsla 
kan vara att närvaro av människor, 
upplysta bostadsfönster och ögon mot 
gatan.  
 
Tryggheten bedöms öka i området om planförslaget förverkligas. Flerfamiljshus på Torsvik 1 
och föreslagna användningsområden på Torsvik 6 där både bostad, vård och 
centrumverksamheter kan inrymmas gör att människor kommer att röra sig i området mer än 
idag. Byggnadernas upplysta fönster och entréer ger en ökar tryggheten längs med 
Nybrogatan. För både Torsvik 1 och Torsvik 6 föreslås i planförslaget att i bottenvåningen 
möjliggörs för lokaler för butiker, restaurang och kontor, vilket ger möjligheten till utåtriktad 
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verksamhet mot Nybrogatan. Framtida verksamheter i byggnaden för Torsvik 6 kan likt 
Torsvik 1 ge en ökad trygghet längs promenadstråket och i omgivningen.  
 
Kulturmiljö  
Planområdet är synligt från många håll i staden och angränsar till område för riksintresse 
kulturmiljö. Nybrogatan hör till de första gator som anlades i Härnösand. Under 1600-1700-
talen finns gatan bara på Härnösidan. Kronholmen utvecklas med arbetarbostäder och 
verksamheter under 1800-talet och Nybrogatan i den här delen utvecklas när järnvägen 
kommer. Under början av 1900-talet byggs den första fasta förbindelsen mellan fastlandet och 
Härnön. Nybrogatan skapar en monumental mittaxel vertikalt mot stranden. Nybrogatans 
karaktär av paradgata förstärks på fastlandssidan genom trädplanteringar på var sida av gatan.  
 
Strax norr om planområdet ligger det gamla Tingshuset som byggdes mellan åren 1902 och 
1905. Byggnaden bedöms vara ett gott exempel på 1900- talets Jugendarkitektur. Arkitekter 
var Fritz Ullrich och Eduard Hallquist. Byggnaden omfattas av skyddsbestämmelsen q, vilket 
innebär rivningsförbud och att befintlig exteriör ska bevaras.  
 
Residenset är en av de förvaltningsbyggnader som beskrivs i riksintressets värdebeskrivning 
och som är väl synligt från det aktuella planområdet. Residenset stod färdigt 1790 och ritades 
av Olof Tempelman och Carl Fredrik Adelcrantz. Residenset är centralt placerad vid torget 
som en solitär med trädgård mot vattnet. Byggnaden blev statligt byggnadsminne år 1935. 
Intill residenset uppfördes år 1863 ett landstatshus som ritades av A T Gellerstedt. Byggnaden 
används idag som konsthall.  
 
Domkyrkan är också utpekat som riksintressant ur kulturmiljöhänseende och kan skymtas 
bakom residenset sett från det aktuella planområdet.  Domkyrkan uppfördes 1846 och har 
ritats av Johan Adolf Hawerman.  
 
Med föreslagen planutformning bedöms inte riksintressets värden komma att påtagligt skadas. 
Byggrätternas volym och placering bedöms inte påverka läsbarheten av de riksintressanta 
kulturvärdena. Planförslaget bedöms som helhet vara anpassad till platsen och dess 
omgivningar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teckenförklaring - kulturmiljö 

1. Tingshuset 
2. Residenset och konsthallen 
3. Domkyrkan 
4. Östanbäcken 
 

 Historisk vattenväg 
  Rutnätsplanen 

        Sjöfartsstaden  
 
 
Planområdet inringat i rött. 
 

1 

4 

3 

2 

586



  
 

   13(29)  

 
 
 

 
 
Det har för planområdet tagits fram olika vyer, från gatunivå och flygvyer (arkitektkontoret 
Scott Rasmusson Källander, 2019-04-29). Föreslagna byggnader har ritats upp i den höjd och 
placering som planförslaget medger för att se hur de nya byggnaderna förhåller sig till 
befintliga byggnader i dess omgivning samt hur de upplev från bl.a. Tingshuset, Nybrogatan 
och Residenset.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillgänglighet 
Markförhållandena inom planområdet är stort sett plant. Marken sluttar svagt söderut mot 
Nattviken och befintliga marknivåer varierar från + 0,46 till +1,31. Med anledning av att 
förorenad mark måste schaktas bort så kommer markförhållandena att förändras, men bedöms 
fortsättningsvis efter planens genomförande att planområdet uppfylla god tillgänglighet. 
Ny bebyggelse som uppförs måste följa föreskrifterna i Boverkets byggregler (BBR). För 
flerfamiljshus med tre eller fler våningar gäller exempelvis krav på hiss. Marken ska också 
anordnas så att inga fysiska hinder föreligger. Parkeringsplats för rörelsehindrade ska finnas 
inom 25 meter från byggnads entré. 
 

Vy från Residenset 

Vy från Nybrogatan mot Centralstation 
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Friytor 
Lek och rekreation 
Inom kvartersmarken bedöms gemensamma uteplatser för lek och rekreation vara möjliga att 
anordna på ett tillfredsställande sätt. En stor grönyta med bland annat boule- och volleyboll-
plan finns i anslutning till planområdet. Det finns även ett promenad- och cykelstråk längs 
med Nattviken.  
 
På Boverkets hemsida finns riktlinjer, utifrån beprövad praxis och aktuell forskning, om hur 
stor friyta som behövs för skola. Ett rimligt dimensionerat mått utifrån antalet barn kan vara 
40 m2 friyta per barn i förskolan och 30 m2 friyta per barn i grundskolan. Forskning visar att 
den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3000 m2. För att friytan ska kunna användas 
av barn, elever och skolpersonal utan hinder behöver den ligga i direkt anslutning till 
byggnaden. För förskola, förskoleklass, skola upp till årskurs sex samt fritidshem bör friytan 
ligga vid byggnaden. För årskurs sju till nio bör den ligga i direkt eller nära anslutning till 
byggnaden och eleverna bör själva kunna ta sig till dit. Friytan inom planområdet är 858 m2, 
uppnår inte de riktlinjer för friytan som Boverket rekommenderar. I direkt anslutning till 
planområdet finns mark som idag är gräsyta och inte exploaterat som kan användas till friyta. 
Detaljplanen för området anger bostadsändamål men har inte blivit bebyggt. För del av 
detaljplanen, närmast gångstråket och vattnet, överlappar en annan detaljplan (nr 474) vilket 
innebär att den byggrätt för bostadshus som finns i detaljplanen inte går att förverkliga.  
 
 
Upphävande av strandskydd 
När en detaljplan ersätts återinträder strandskyddet enligt miljöbalken (1998:802). Föreslagen 
detaljplan innebär att strandskyddet upphävs inom del av planområdet. Ett cirka 15-20 meter 
brett område mellan planområdet och strandkanten är säkerställd genom allmänplats med 
kommunalt huvudmannaskap i angränsande detaljplan. 
 
Det särskilda skäl som anges för upphävandet av strandskyddet är punkt 5 i 7 kap 18c § 
miljöbalken dvs. att marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
Motivet till att upphäva strandskyddet är att området är av stort intresse för att kommunen ska 
kunna möta behovet av nya bostäder i attraktiva lägen i staden. Läget är centralt med 
gångavstånd till tåg och kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk. Utbudet av obebyggd mark 
för att exploatera bostäder, i centrala Härnösand och utanför strandskyddets gräns är begränsat 
och ägare till marken är andra än Härnösands kommun. Inom staden äger Härnösands 
kommun mest markområden som är parkeringar, parker och vägar. I Härnösands kommuns 
översiktsplan finns Kronholmen utpekat som ett område där stora möjligheter finns att 
utveckla området till en stadsdel för boende, service och verksamheter.   
 
Promenadstråket invid vattnet är en populär gångväg som används flitigt av allmänheten. 
Markområdet ovanför promenadstråket, aktuellt planförslag, är ett markområde som inte 
används av allmänheten i lika stor utsträckning för rekreation. Planförslaget bedöms därmed 
inte ianspråkta den allmänrättsliga tillgången till strandområdet eftersom promenadstråket 
finns kvar.   
 
I den bostadsmarknadsanalys 2018, framtagen av länsstyrelsen i Västernorrland, redovisas 
bostadsbeståndet som obalans – underskott på bostäder för kommunen som helhet, på 
centralorten i innerstan och i kommunens övriga delar. Bedömt bostadsmarknadsläge år 2021 
är fortsättningsvis obalans – underskott på bostäder för kommunen som helhet och på 
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centralorten i innerstan. Balans på bostadsmarknaden bedöms uppnås i kommunens övriga 
delar. Utifrån obalans på kommunernas bostadsmarknader, behovet av lägenheter och 
bostadsbehovet för särskilda målgrupper så finns en tydlig efterfrågan på bostäder.   
Kommunens översiktsplan finns beskrivet att i de centrala delarna av staden kan ytterligare 
flerfamiljshus och seniorboenden med fördel lokaliseras. Kommunens bostadsförsörjnings-
program med riktlinjer 2017-2022 (antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25) skriver att 
Härnösands ambition är att befolkningstillväxten ska öka och med en utbyggd Ostkustbana 
med dubbelspår mellan Härnösands och Gävle finns potential att Sundsvallsregionen kan 
växa med nya innevånare.  
 
Några speciella naturvärden har inte uppmärksammas och åtgärden som vidtas bedöms inte 
komma att väsentligen förändra livsvillkoren för djur- och växtarter eller försämra 
allmänhetens tillgänglighet till stranden. Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet.   
 
Gator och trafik 
Gatunät  
Planområdet angörs via Nybrogatan som har en årsmedelsdygntrafik, ÅDT, på cirka 16 500 
bilar/dygn varav cirka 7 % är tunga fordon. Nybrogatan är entrén till staden och den mest 
trafikerade gatan i Härnösand. Järnvägsgatan har en ÅDT på cirka 7 000 fordon per dygn.  
 
Del av Torsviksgatan samt Beckhusgatan ligger inom kvartersmark. Gatan ingår idag i 
gemensamhetsanläggningen Torsvik ga:1.   
 
Gång- och cykeltrafik 
Det finns ett separerat gång- och cykelstråk längs med vattnet vid Nattviken, den s.k. 
Fredericiapromenaden. Det finns också separerad gång- och cykelbana längs Nybrogatan och 
Järnvägsgatan. 
 
Isättningsramp för båtar 
Strax söder om planområdet vid Nattviken ligger en isättningsramp för småbåtar idag. Denna 
isättningsramp ska på sikt avvecklas eftersom möjligheten till att köra bil till rampen 
försvinner när fastigheten Torsvik 6 förses med byggnad. Det blir vidare en konflikt mellan 
biltrafik och gångtrafikanter. Isättningsramp finns vid Kanaludden och vid Kronholmen.    
 
Kollektivtrafik 
Hållplatslägen för kollektivtrafik finns på Nybrogatan, Järnvägsgatan och vid Härnösand 
central, nära planområdet.  
 
Parkering  
Med avseende på planområdets centrala 
läge i staden och närheten till Härnösand 
central så bedöms anspråk av yta för 
bilparkeringar att vara måttligt stort. 
Anspråket varierar dock beroende på 
huruvida planområdet i huvudsak kommer 
att nyttjas för bostads- eller de andra 
användningsområden som planförslaget 
medger.  
 
 Exempel på utformning av skyddad cykelparkering 

Vallastaden, Linköping 
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Behov av bilparkering kommer delvis att samordnas utanför planområdet. För del av Torsvik 
1bedöms exempelvis bilparkeringsbehovet kunna tillfredsställas  
i parkeringsgaraget på Torsvik 3. För Torsvik 6 ska parkeringsplats ordnas på den egna 
fastigheten, inom kvartersmark. Planbestämmelsen f3 Parkeringsplats får inte anordnas mot 
vattnet. Möjligheten finns i framtiden att placera huset intill Torsviksgatan och anordna 
parkering under byggnad.      
 
Cykelparkering placeras med fördel i närheten av entréer samt med väderskydd.  Med fördel 
anordnas laddstolpar för såväl elbil som elcykel inom parkeringsplats.  
 
Parkeringsplats som idag finns delvis på fastigheten Torsvik 6 kommer att försvinna om 
planförslaget förverkligas. Fler parkeringsplats kan skapas mot Torsvik 1 (mot boulebana) 
enligt gällande detaljplan. Ytterligare parkeringsplatser finns i områdets närhet.    
   
Varumottagning 
Varumottagning förutsätts komma att ske från Torsviksgatan eller Beckhusgatan. Eftersom 
placering av föreslagna byggnader inte har någon egentlig baksida är det angeläget med en 
omsorgsfull utformning av eventuella inlastningsfunktioner. 
 
 
Störningar 
Buller  
En bullerutredning har genomförts för att säkerställa att god ljudmiljö kan erhållas för boende 
inom planområdet. Bullerpåverkan från järnvägen, Nybrogatan, Järnvägsgatan samt E4 har 
bedömts. Utredningen visar att ljudnivåerna från tågtrafiken är mycket låga och att 
vägtrafiken är helt dominerande. 
 
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller att buller från 
spårtrafik och vägar inte bör överskrida:   

 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och 
 

 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 

 För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 
65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

 
 Om den ljudnivå som anges ändå överskrids bör minst hälften av bostadsrummen i en 

bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid 
fasaden, och 

 
 minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå 

inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 

 Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte 
överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 
06.00 och 22.00. 
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Bullerutredningen visar att för del av Torsvik 1 så uppgår ekvivalent ljudnivå som mest till 68 
dBA mot Nybrogatan. Högsta maximala ljudnivå är 81 dBA. För Torsvik 6 uppgår ekvivalent 
ljudnivå som mest till 63 dBA och maximal ljudnivå 91 dBA vid infarten till McDonalds.   
 
För att kunna uppfylla riktvärdena för trafikbuller vid uteplats krävs att en avskärmad 
innergård skapas med huskropparnas långsida mot Nybrogatan och parkeringen vid 
McDonalds. Planbestämmelsen m1 anger att Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 
60 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. 
Planbestämmelsen m2 anger att För bostäder med boarea max 35 m2 ska minst hälften av 
bostadsrummen vara vänd mot ljuddämpad sida om ljudnivå vid bostadens fasad är >65 dBA. 
Planbestämmelsen m3 reglerar uteplatsens ljudmiljö där Minst en skyddad gemensam uteplats 
anordnas där ekvivalent ljudnivå inte får överstiga 55 dBA och 70 dBA maxnivå. 
 
På Boverkets hemsida står att det inte finns några bindande regler för skol- och förskolegårdar 
vad gäller buller utomhus. På skolgårdar eller förskolegårdar är det önskvärt med en högsta 
ljudnivå från industri- eller annat verksamhetsbuller på 50 dBA ekvivalentnivå dagvärde på 
de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. En 
målsättning kan vara att resten av ytorna ska ha högst 55 dBA. I planförslaget finns en 
planbestämmelse m4 som anger att Bulernivån på de delar av förskolegården som är avsedd 
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet ska inte överskrida 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå.  
 
Utsikt 
I en stadsmiljö kan utsikten vara begränsad eftersom byggnader står tätare intill varandra och 
det blir en omgivningspåverkan till följd av en förtätning i stadsmiljön. Planförslaget 
möjliggör att en byggnad kan placeras mot Torsviksgatan. För byggnader på fastigheten 
Torsvik 1 blir utsikten begränsad mot Nattviken åt sydväst för del av bostadshusen. 
Byggnader har fortsatt utsikt mot staden och Nattviken åt sydöst. För att skapa ett grönt rum 
runt Nattviken så finns planbestämmelsen f3 Parkeringsplats får inte anordnas mot vattnet. 
För att inte låsa fast möjligheten till en annan utformning och placering för byggnader på 
fastigheten så är det alltså möjligt i framtiden att placera huset intill Torsviksgatan och 
anordna parkering under byggnad.      
 
Skuggning 
En solstudie för vårdagjämning och midsommar har tagits fram av arkitektkontoret Scott 
Rasmusson Källander (2018-11-16). Solstudien visar att under midsommar blir det närmaste 
byggnaden på fastigheten Torsvik 1 påverkad av skugga kl.09 på morgonen om byggnadens 
placering på Torsvik 6 blir mot gatan. Under vårdagjämning blir de byggnader på fastigheten 
Torsvik 1, som ligger närmast Torsviksgatan, påverkad av skugga vid en placering längre npå 
fastigheten Torsvik 6. Om byggnaden på Torsvik 6 placeras närmare gatan blir alla byggnader 
på Torsvik 1 påverkad av skugga kl. 09 på morgonen. Kl.12 blir de närmaste byggnaderna på  
Torsvik 1 påverkad av skugga från Torsvik 6. Den skuggpåverkan som blir av byggnaden på 
Torsvik 6 mot Torsvik 1 bedöms som en acceptabel påverkan när  fastigheten Torsvik 1 blir 
påverkan av skugga en del av dagen.  
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Farligt gods 
Planområdet ligger inte inom 150 meter från primär godsled för farligt gods, varken från 
järnvägen eller från E4.  Bedömningen är att det inte förekommer transporter med farligt gods 
i någon större utsträckning på Nybrogatan. Kommunen föreskriver tung trafik att ta sig till 
och från Härnön via Västra Kanalbron som har en högre bärighetsklassning är Nybron.  
 
 
Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet omfattas av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. VA-
huvudmannen är skyldig att upprätta förbindelsepunkt (FP) för vatten och avlopp vid 
fastighetsgräns. I dagsläget finns FP för spillvatten på Torsvik 1 i planområdets nordöstra 
hörn och FP för dricksvatten i korsningen Nattviksgatan/ Järnvägsgatan. 
 
Inom Torsviksområdet finns ett internt VA - nät och en pumpanläggning som ägs och driftas 
av Torsvik ga:1. Spillvattnet från fastigheter med del i anläggningen går till pumphuset som 
sedan pumpar det vidare till det allmänna ledningsnätet vid Nybrogatan. Pumpanläggningen 
ligger på Torsvik 6 och ledningarna går rakt över fastigheten. För att fastigheten ska kunna 
bebyggas så måste ledningarna och även pumphuset flyttas.  
 
I PM Utredning Torsvik 6 – Flytt av pumpstation, ÅF, Infrastructure AB, 2018-12-21, har ÅF 
undersökt tänkbara placeringar för pumpstationen. Idag är pumpstationen ledningsnätets 
lägsta punkt men i och med att ledningar flyttas och pumpstationen rivs kommer en ny lägsta 
punkt i ledningsnätet att uppstå. Den nya lägsta punkten blir en tillsynsbrunn som ligger i 
Beckhusgatan, väster om planområdet, där befintliga ledningar också ligger. Hur befintliga 
ledningar som löper söderut mot Nattviken kan användas är oklart på grund av begränsat 
underlag som ej ger tillgång till vattengång i befintliga spillvattenbrunnar. Eftersom 
informationen är begränsad för de interna ledningarna så kan alternativen komma att ändras 
vid en kommande detaljprojektering.  
Alternativa placeringar av pumphuset har utgått ifrån den befintliga tillsynsbrunnen som 
startpunkt. Utredningen har kommit fram till fyra olika placeringar för pumphuset, inom och 
utanför planområdet, och utredningen redovisar för och nackdelar med varje förslag.  
Ledningsnät och pumpanläggning som ingår i Torsvik ga:1 kommer att omprövas av 
Lantmäteriet.  
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Utsläpp av avloppsvatten som skiljer sig från normalt hushållsspillvatten ska renas så att 
gränsvärdena i ”Gränsvärden för utsläpp av avloppsvatten till det kommunala ledningsnätet 
inom Härnösands kommun” inte överskrids innan utsläpp till det kommunala spillvattennätet. 
Fastighetsägaren ansvarar för att detta sker.  
 
Dagvatten 
Dagvatten omfattar ytligt avrinnande regn-, smält och dräneringsvatten. Från naturlig mark 
sker i normala fall liten avrinning av dagvatten. När dessa områden hårdgörs vid byggnation 
av exempelvis väg, parkering etc. ökar avrinningen. Dagvattnet förorenas av trafikens 
avgaser, däckslitage, markföroreningar etc. och förorening kan också komma med regnet.  
 
Idag avleds dagvattnet från Torsvik 1 via en dagvattenledning med känd dimension som 
ligger väster om planområdet till Nattviken. Från Torsvik 6 avleds dagvattnet via 
dagvattenledning av okänd dimension som ligger öster om planområdet till nattviken eller via 
markavrinning direkt till nattviken.     
 I PM Dagvattenutredning Torsvik 1 och Torsvik 6 (ÅF, Infrastructure AB, 2018-12-21) har 
ÅF utgått ifrån bl.a. förutsättningen att dagvattenflödet från planområdet inte får öka efter 
exploatering, att lokalt omhändertagande (LOD) förespråkas och fördröjning inom 
fastighetsgräns ska eftersträvas om möjligt, en återkomsttid på 10 år har används utifrån att 
området har klassats som centrum bebyggelse och en regnvarighet på 10 minuter har används 
baserat på planområdets storlek och ett antagande att avrinning kommer att ske via ledning 
och markavrinning. Eftersom sediment är förorenat i Nattviken så är det angeläget att 
dagvattnet inte grumlar upp föroreningarna i vattenförekomsten. Beräkningen av det totala 
flödet till recipient före exploatering har inte fördelats mellan de två befintliga 
dagvattenledningarna och markavrinning. Hur fördelningen av flödet ser ut måste vidare 
undersökas och det kan med fördel utföras i projekteringsskedet.  
 
En beräkning av dagvattenflödet före exploatering visar att flödet är 36 l/s och efter 
exploatering är 108 l/s med klimatfaktorn 1,25. Befintlig dagvattenledning som fler 
fastigheter är anslutna till ligger väster om planområdet och som har sitt utlopp i Nattviken är 
dimensionerat för att kunna ta emot flöde upp till 650 l/s. De åtgärder som planförslaget 
föreslår kommer att ha en liten effekt på grumlingen i Nattviken.  
Utifrån förutsättningen att dagvattenflödet inte får öka efter exploatering har ÅF kommit fram 
till att fördröjningen uppgår till 72 l/s och detta med hjälp att ett magasin. Magasinet 
dimensioneras utifrån största akuta dagvattenvolym som kan uppstå vid regn med den 
dimensionerande återkomsttiden. Den största erforderliga magasinvolymen uppgår till 44,7 
m3 vid en regnvaraktighet på 14 minuter. Placeringen av magasinet föreslås inom fastigheten 
Torsvik 6 och ÅF punktar upp fem alternativ som kan övervägas för avtappning av magasinet. 
Utredningen rekommenderar att de befintliga dagvattenledningarna utreds vidare eftersom det 
saknas information om ledningarnas kapacitet.  
 
Utredningen redovisar översiktligt hur dagvattenfrågan kan lösas i området utifrån det 
material som har funnits tillgängligt. Förslag på magasinutformning har föreslagits utifrån 
förväntat flöde efter exploatering. I kapitel 4.1 till 4.6, listar ÅF några punkter som 
identifierades i denna utredning och som bör utredas vidare i nästa projekteringsskede. 
Punkterna som bör utredas vidare är; 

 Havsnivåhöjning och påverkan på grundvattennivån vid klimatförändringar 
 Flödesutjämning och dagvattenavrinning vid extrem nederbörd 
 Bräddning av magasin 
 Minskat dagvattenflöde med hjälp av större magasin 

594



  
 

   21(29)  

 Avtappning av magasin till befintliga dagvattenledningar eller separat utloppsledning 
 Öppen dagvattenlösning 

 
Bedömningen är att det inte är nödvändigt i detaljplanens skede att utreda allt som rapporten 
rekommenderar utan att punkterna som ÅF har listat kan utredas vidare i projekteringsskedet.  
 
Värme 
Uppvärmning av byggnader förutsätts ske med förnyelsebar energikälla och bedömningen är 
att området skulle kunna anslutas till fjärrvärmenätet. Det finns goda förutsättningar för 
solenergi i området, för produktion av värme eller el.      
 
El, tele och optik  
En matarkabel 0,4 Kv ligger delvis inom planområdet i norr. I Beckhusgatan och in på 
fastigheten Torsvik 6 ligger fiberledning (Skanova). 
 
Avfall 
Det finns tillräckligt utrymme för soprum eller liknande inom planområdet. 
Renhållningsfordon ska kunna angöra området och hämta avfall utan backande rörelser. 
 
 
GENOMFÖRANDE 
Organisation 
Tidplan  
Detaljplanen som hanteras med standardförfarande förväntas kunna antas av 
samhällsnämnden hösten/vintern 2019.   
 
Preliminär tidsplan: 
Samråd                    jan-feb 2018 
Granskning                         juni 2019 
Godkännande SAM                         sep  2019 
Antagande KF                        nov  2019 
   
Planen vinner laga kraft tre veckor sedan beslut om antagande har kungjorts om inget 
överklagande har lämnats in. 
 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft. Med genom-
förandetid avses den tid då fastighetsägarna har en garanterad rätt att bygga enligt 
detaljplanen. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan att synerliga skäl 
föreligger. Om detaljplanen behöver ändras eller upphävas under genomförandetiden har 
fastighetsägaren rätt till ersättning för förlorande rättigheter (exempelvis förlorad byggrätt).  
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
Det finns ingen allmän plats inom planområdet. 
 
Respektive fastighetsägare bekostar och ansvarar för samtliga åtgärder gällande markarbeten, 
byggnation samt drift och underhåll inom kvartersmark. 
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Fastighetsägaren till Torsvik 6 är ansvarig för att initiera att anläggningsbeslutet Torsvik ga:1 
(akt 2280-91/57) omprövas för avloppsledningar, pumphus och ledningsrätt gällande 
starkström som belastar fastigheten Torsvik 6.   
 
Härnösand energi och miljö AB är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar. 
  
Härnösand elnät AB är huvudman för elnätet inom planområdet. 
 
Skanova är huvudman för fiberledning inom planområdet. Fastighetsägaren för Torsvik 6 
ansvarar för att initierar en flytta av jordkabel/kanalisation.   
 
Avtal   
Det kommer inte upprättas något exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägarna. 
 
 
Fastighetsrätt 
Fastighetsbildning 
Ny fastighet kan bildas för del av Torsvik 1. Kommande fastighetsbildningar förrättas av 
lantmäteriet och bekostas av fastighetsägaren för Torsvik 1.  
 
Gemensamhetsanläggning 
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter, ofta 
vägar eller vatten- och avloppsledningar. I gemensamhetsanläggningen deltar flera fastigheter 
och de bekostar både anläggandet och driften enligt andelstal som fastställs av 
lantmäterimyndigheten.  
 
Inom planområdet finns gemensamhetsanläggning Torsvik ga:1 för anläggning och drift av 
gatu- och parkbelysning, kommunikationsleder, grönområden och planteringar samt vatten- 
och avloppsledningar och pumphus (akt 2280-91/57). Deltagande fastigheter är Torsvik 1, 3, 
4, 5 och 6. Vid en flytt av avloppsledningar och pumphus samt upphävande av ledningsrätt 
för starkström för fastigheten Torsvik 6 ska anläggningsbeslutet omprövas.  
Fastighetsägaren till Torsvik 6 är ansvarig för att initiera det.  
 
Inom u-området (Torsviksgatan) finns redan idag en gemensamhetsanläggning Torsvik ga:1 
(2280-91/57). Den är redan prövad enligt anläggningslagen 1991.  
 
Servitut 
Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan 
fastighet. Det kan till exempel röra sig om rätten att ta väg eller nyttja en brunn på annans 
fastighet. Det finns två huvudtyper av servitut; avtalsservitut (avtal upprättas) och 
officialservitut (myndighetsbeslut). Bildande av servitut kan ske genom lantmäteriförrättning 
eller genom avtal med berörda fastighetsägare.  
 
Inom planområdet finns officialservitut för avlopp samt för utrymme (2280-91/57) som 
belastar Torsvik 1 samt Torsvik 6. Officialservitutet för avloppsledningarna och pumphuset 
behöver omprövas. Fastighetsägaren till Torsvik 6 ansvarar i sådana fall för att initiera det hos 
lantmäteriet. 
I planförslaget finns ett markreservat i form av ett u-område, markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar, mot parkeringen Träffen. Markägare utanför planområdet är 
Härnösands kommun. Med anledning av planförslagets utformning så kan det innebära att  
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servitutet kan komma att behöva utökas av utrymmesskäl på kommunens mark, utanför 
planområdet. I samband med att ovanstående officialservitut måste omprövas så kommer 
denna fråga att behandlas i omprövningen av lantmäteriet.  
 
Ledningsrätt  
Ledningsrätt är en servitutsliknande rättighet att använda någon annans mark för 
ledningsändamål. Ledningsrätt kan upplåtas för ledningar för allmänna ändamål såsom vatten 
och avlopp, data och telekommunikationsledningar bland annat. Ledningsrätt kan endast ges 
av lantmäterimyndigheten. 
Inom planområdet finns ledningsrätt som belastar fastigheterna inom planområdet för vatten 
och avlopp samt starkström (akt 2280-90/114). Del av Ledningsrätt för starkström som 
belastar fastigheten Torsvik 6 ska upphävas. Upphävande av ledningsrätten bekostas av 
fastighetsägare för Torsvik 6.    
När ledningsrätt för starkström upphävs för fastigheten Torsvik 6 finns i planförslaget 
bestämmelsen b2 som anger att Transformatorstationer och mindre byggnader för 
pumpstation får uppföras efter prövning i bygglov.  
 Med planbestämmelsen finns möjlighet att i framtiden säkra områdets elförsörjning när 
behovet uppkommer.  
 
Rättigheter 
Befintliga ledningar med ledningsrätt tryggas med u-område i detaljplan.  
 
I gemensamhetsanläggning Torsvik ga:1 (akt 2280-91/57) innefattar kommunikationsleder. 
För Torsviksgatan finns således en rättighet idag, att använda väg i 
gemensamhetsanläggningen.  
 
 
Ekonomi    
Planekonomi  
Ett planavtal är tecknat mellan Härnösands kommun och respektive fastighetsägare för 
framtagande av detaljplan. 
 
Kommunens kostnader 
Ett plangenomförande innebär inga kommunala kostnader.  
 
Förrättningskostnader  
Förrättningskostnader uppstår i samband med en lantmäteriförrättning. Kostnaderna beror på 
tidsåtgång och gällande förrättningstaxa.  
 
Teknisk försörjning 
Om ledningar och pumphus flyttas från Torsvik 6 ska fastighetsägaren betala ersättning till de 
sakägare som lider skada på grund av åtgärden. Ersättningen ska bestämmas utifrån reglerna i 
5 kap. 10-12 §§ fastighetsbildningslagen samt 40 a§ anläggningslagen.   
Utbyggnad och drift av allmänna ledningar finansieras av anslutnings- och brukaravgifter för 
vid tiden gällande taxa. För uppgift om kostnad kontakta respektive ledningsägare. 
 
Bygglovavgift 
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har fastighetsägaren rätt 
att få bygglov i enlighet med detaljplanen. Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens för 
tidpunkten gällande bygglovtaxa. 
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Kostnad provtagning och sanering 
Fortsatt utredning som Tyréns anger i PM (Redovisning av ÄTA 4, Torsvik 2018) 

 Fältarbete  
 Analyskostnader jord + grundvatten 
 Handläggning (framtagande av mätbara åtgärder och platsspecifika riktvärden) 

 
Kostnad för dessa delar uppskattas till ca 105 000 kr.  

I kostnadsuppfattningen för sanering har Tyréns haft nedanstående utgångspunkter: 
 Hela markområdet kommer att behöva saneras vid en kommande exploatering. 
 Ingen av de planerade byggnaderna kommer att anläggas med källare. 
 Utifrån områdets geotekniska egenskaper så kommer det att behöva pålas för 

grundläggningsarbetena.  
 

För saneringskostnad brukas ett schablonvärde om 1000 kr/m3 användas. Med denna 
schablonkostnad beräknas saneringskostnaden uppgå till ca 7,65 miljoner kr. En mer 
detaljerad redovisning finns i PM; Redovisning av ÄTA 4, Torsvik 2018.  

 
 
Teknik     
Utredningar: 

 KV Torsvik 1 och 6, Härnösands kommun- bullerutredning inför planändring till 
bostadsområde, Tunemalm akustik, 2017-04-04. 

 Provtagningsplan Torsviksområdet, Härnösand, miljö- och geoteknik, SWECO Civil AB, 
2016-05-27. 

 PM Miljöteknisk markundersökning, Torsviksområdet, Härnösand, Tyréns 2017-06-12. 
 PM Geoteknik, Torsviksområdet, Härnösand, Tyréns 2017-06-02. 
 PM Redovisning av ÄTA 4, Torsvik – sammanställning och digitalisering av resultat från 

tidigare genomförda miljögeotekniska undersökningar, Tyréns 2018-04-28.  
 PM Dagvattenutredning Torsvik 1 och Torsvik 6, ÅF, Infrastructure AB, 2018-12-21. 
 PM Utredning Torsvik 6 – Flytt av pumpstation, ÅF, Infrastructure AB, 2018-12-21. 
 Solstudie, arkitektkontoret Scott Rasmusson Källander, 2018-11-16.  
 Vyer, arkitektkontoret Scott Rasmusson Källander, 2019-04-29. 
 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
En behovsbedömning har gjorts i anslutning till planarbetet. Den visar att ett genomförande 
av detaljplanen inte kommer att ha negativ inverkan på de miljökategorier som finns i 
behovsbedömningen.  
 
Befolkning 
Allmänhetens tillgång till strandpromenaden och vattnet kommer inte att påverkas negativt av 
planförslaget. Tryggheten bedöms öka i området om planförslaget förverkligas. Människor 
kommer att röra sig i området mer än idag och byggnadernas upplysta fönster och entréer ger 
en ökar tryggheten längs med Nybrogatan och promenadstråket.  
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Mark och vatten 
Planförslaget bedöms bidra till uppfyllelse av det nationella miljömålet god bebyggd miljö 
som bland annat säger att kulturvärden tas tillvara samt att byggnader ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning av mark, vatten 
och andra resurser främjas. 
 
 
Miljökvalitetsnorm för vatten och luft (MKN) 
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten får inte myndigheter ge tillstånd till en verksamhet som 
medför att en vattenförekomsts status sänks på kvalitetsfaktornivå eller äventyrar att en 
miljökvalitetsnorm kan följas. Sammantaget får en byggnation inom planområdet inte 
äventyra möjligheten att uppnå kvalitetskravet god ekologisk status.  
I samband med byggnation, på kort sikt, bedöms det finnas en risk att kommande 
schaktarbeten i den förorenade marken kan orsaka en ökad partikelmobilitet i grundvattnet 
och därmed öka spridningen av partikelbundna föroreningar, t.ex. dioxiner. På lång sikt 
däremot bedöms miljögifterna som eventuellt urlakas från mark komma att minska när 
området sanerats.  
Området är genom interna ledningar som pumpar spillvattnet från pumphuset anslutet till den 
allmänna ledningen i Nybrogatan. Dagvattnet har i den översiktliga utredningen (Rapport PM 
Dagvattenhantering Torsvik 1 och 6, ÅF, Infrastructure AB 2018) utredds utifrån 
förutsättningen att dagvattenflödet från planområdet inte får öka efter exploateringen, att 
lokalt omhändertagande (LOD) förespråkas och fördröjning inom fastighetsgräns ska 
eftersträvas om möjligt. Idag avleds dagvattnet från fastigheterna via två dagvattenledningar 
på var sida om planområdet eller via markavrinning direkt till nattviken. Utredningen har 
kommit fram till att dagvattenflödet kan fördröjas med hjälp av ett fördröjningsmagasin innan 
avtappning sker till recipient. Magasinet dimensioneras utifrån största akuta dagvattenvolym 
som kan uppstå vid regn med den dimensionerande återkomsttiden. 
Bedömningen är att planförslaget vidtar åtgärder utifrån föroreningssituationen i området och 
därför inte utgör någon direkt påverkan på kvalitetsfaktorerna inom ekologisk status och 
kemisk status. 
 
Luftkvalitetsfrågor ingår i det övergripande hållbarhetsarbetet som bedrivs i Härnösands 
kommun utifrån kommunens olika styrdokument som t ex Översiktsplan, Trafikstrategi, 
Klimat- och energiplan m.m. 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra att MKN för utomhusluft kommer att 
överskridas. Trafikflödet är högt idag längs Nybrogatan och den mindre trafikökning som 
förväntas till planområdet bedöms inte påverka MKN för utomhusluft. Den centrala 
placeringen i staden möjliggör att använda andra alternativ än bil som till fots, med cykel eller 
med kollektivtrafik.  
 
Hälsa och säkerhet 
Inom planområdet har föroreningar som överskrider tillämpbara riktvärden påträffats. Innan 
marken exploateras kommer saneringsåtgärder att vara nödvändiga. Det i sin tur bidrar till 
måluppfyllelse av det nationella miljömålet Giftfri miljö.  
Eftersom planområdet ligger centralt i staden har bullerutredning genomförts. Utförd 
bullerutredning visar att det går att säkerställa en god ljudnivå för boende.  
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Landskapsbild 
Planförslaget medger att stadsbilden i staden blir ändrad med de nya byggnaderna. Utifrån 
framtagna vyer bedöms de nya byggnaderna harmonisera med befintliga byggnader i dess 
närhet och bedöms inte påverka angränsande riksintresse för kulturmiljö centrala Härnösand.   
 
Skuggning och utsikt 
Planförslaget innebär förtätning i stadsmiljön vilket innebär att det blir en påverkan gällande 
skuggning samt utsikt, för fastigheten Torsvik 1. Påverkan bedöms som acceptabel eftersom 
det infaller skuggning från byggnad på Torsvik 6 en del av dagen. Utsikt finns vidare kvar 
mot vattnet åt nordöst, mot Skeppsbrokajen.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 

 Mark för bostadsändamål (kvartersmark), inom del av Torsvik 1 kan avstyckas till 
egen fastighet.   

 Befintlig gemensamhetsanläggning Torsvik ga:1, kan komma att omprövas.   
 
 
 
REVIDERING 
Revidering på plankartan  

- Gränserna ändras så att de har samma utseende i plankartan, dubblett av linje 
Egenskapsgräns och Administrativ gräns plockas bort.  

- Bestämmelsen z, Markreservat för allmännyttig körtrafik, kvartersmark som finns på 
plankartan där Torsviksgatan ligger plockas bort med anledning av att gatan redan är 
med i gemensamhetsanläggningen Torsvik ga:1.  

- Bestämmelsen b2  har reviderats så det även inkluderar transformatorstation. 
Bestämmelsen har även lagts till för Torsvik 1.   

- Korsad mark – ordet byggnad har ändrats till byggnader.  
- Torsvik GA:1 har lagts till i grundkartan.  
- Bestämmelsen om strandskydd har ändrats och gäller för hela planområdet.  
- Bestämmelsen a2 som anger att startbesked inte får ges förrän markens lämplighet har 

säkerställts genom att markföroreningen har avhjälpts, har fallit bort i detaljplanen 
från samråd till granskning och har därför kompletterats på plankartan för område 
Torsvik 1. Bestämmelsen har även lagts till för Torsvik 6, område där högsta 
byggandshöjd är 6 meter.  

 
 
Revidering i planbeskrivning 
Under rubriken Planbeslut på sidan 6 har text lagts till.  

- Samhällsnämnden beslutades i § 106, 2019-06-19, beslut om granskning. 
 

Text och bild på sidan 7 har flyttats om på sidan.  
 
Under rubriken Utformning och gestaltning på sidan 11 har text redigerats. 

- Följande text har ändrats: 
planbestämmelsen b2  Placering av pumpstation prövas i bygglov  
Text har ändrats till: 
Transformatorstationer och mindre byggnader för pumpstation får uppföras efter 
prövning i bygglov.  

 

600



  
 

   27(29)  

Under rubrik Gatunät på sidan 15 har text ändrats.   
- Följande text har ändrats: 

I planförslaget anges bestämmelsen z, d.v.s. att marken ska vara tillgänglig för allmän 
körtrafik, kvartersmark. 
Text har ändrats till: 
Del av Torsviksgatan samt Beckhusgatan ligger inom kvartersmark. Gatan ingår idag i 
gemensamhetsanläggningen Torsvik ga:1.   
 

Under rubrik Parkering på sidan 15 har text flyttats om på sidan för att bättre passa mot 
bilden.  
 
Under rubrik Strandskydd på sidan 15 har text ändrats. 
Följande text har ändrats: 
Planbestämmelsen a1 anger att Strandskyddet är upphävt. Strandskyddet är upphävt inom del 
av planområdet, hela fastigheten Torsvik 6 och del av Torsvik 1, den del som utgör 
Torsviksgatan. 
Texten har ändrats till:  
Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet.   
 
Under rubrik Tidplan på sidan 21 har tidsplanen revideras.  
 
Under rubrik Fastighetsbildning på sidan 22 har text ändrats. 

- Följande text har ändrats: 
Avsikten är att ny fastighet bildas för del av Torsvik 1. Kommande 
fastighetsbildningar förrättas av lantmäteriet och bekostas av fastighetsägaren för 
Torsvik 1.  

- Texten har ändrats till: 
Ny fastighet kan bildas för del av Torsvik 1. Kommande fastighetsbildningar förrättas 
av lantmäteriet och bekostas av fastighetsägaren för Torsvik 1.  

 
Under rubrik Ansvarsfördelning och Huvudmannaskap på sidan 22 har text revideras.  

- Följande text har ändrats: 
Texten Fastighetsägaren till Torsvik 6 är ansvarig för att initiera att 
anläggningsbeslutet Torsvik ga:1 (akt 2280-91/57) omprövas för avloppsledningarna 
och pumphus.  
Texten har ändrats till: 
Fastighetsägaren till Torsvik 6 är ansvarig för att initiera att anläggningsbeslutet 
Torsvik ga:1 (akt 2280-91/57) omprövas för avloppsledningar, pumphus och 
ledningsrätt gällande starkström som belastar fastigheten Torsvik 6.   

 
Under rubriken Gemensamhetsanläggning sidan 22 har text ändrats. 

- Följande text har ändrats: 
            Vid en flytt av avloppsledningarna och pumphuset ska anläggningsbeslutet omprövas. 

- Text har ändrats till: 
Vid en flytt av avloppsledningar och pumphus samt upphävande av ledningsrätt för 
starkström för fastigheten Torsvik 6 ska anläggningsbeslutet omprövas. 

- Text som har lagts till: 
Inom u-området (Torsviksgatan) finns redan idag en gemensamhetsanläggning 
Torsvik ga:1 (2280-91/57). Den är redan prövad enligt anläggningslagen 1991.  
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Text under rubriken Ledningsrätt på sidan 23 har ändrats.  
- Följande text har ändrats: 

Inom planområdet finns ledningsrätt som belastar fastigheterna inom planområdet för 
vatten och avlopp samt starkström (akt 2280-90/114). Ledningsrätt för starkström ska 
upphävas. Upphävande av ledningsrätten bekostas av fastighetsägaren för Torsvik 6. 
När ledningsrätt för starkström upphävs finns i planförslaget bestämmelsen b2 som 
anger att Placering av pumpstation prövas i bygglov. Anledningen är att säkra upp 
områdets elförsörjning när behovet uppkommer.  

- Text har ändrats till:  
Inom planområdet finns ledningsrätt som belastar fastigheterna inom planområdet för 
vatten och avlopp samt starkström (akt 2280-90/114). Del av Ledningsrätt för 
starkström som belastar fastigheten Torsvik 6 ska upphävas. Upphävande av 
ledningsrätten bekostas av fastighetsägare för Torsvik 6.    
När ledningsrätt för starkström upphävs för fastigheten Torsvik 6 finns i planförslaget 
bestämmelsen b2 som anger att Transformatorstationer och mindre byggnader för 
pumpstation får uppföras efter prövning i bygglov.  
 Med planbestämmelsen finns möjlighet att i framtiden säkra områdets elförsörjning 
när behovet uppkommer.  

 
Under rubriken Rättigheter sidan 23 har texten reviderats. 

- Följande text har ändrats: 
Ett markreservat i form av ett z-område finns utlagt i planförslaget, inom 
kvartersmark, Markreservat för allmännyttig körtrafik, kvartersmark. Detta innebär att 
marken ska vara tillgänglig för allmännyttig körtrafik. I gemensamhetsanläggning 
Torsvik ga:1innefattar kommunikationsleder vilket innebär rätt för Torsvik 6 att 
använda väg, Torsviksgatan.  

- Texten har ändrats till: 
I gemensamhetsanläggning Torsvik ga:1 (akt 2280-91/57) innefattar 
kommunikationsleder. För Torsviksgatan finns således en rättighet idag, att använda 
väg i gemensamhetsanläggningen.  
 
 

 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Upprättande av planbeskrivningen har utförts av samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.  
 
Härnösand 2019-09-11 
 
 
 
Alexandra Lagerlund    Linda Johansson 
Plan- och byggchef    Planarkitekt 
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PLANPROCESSEN 
Den kommunala planprocessen regleras i plan- och bygglagen (2010:900). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsåtgång ca 1 – 1½ år 
 
 Program       Start för planarbetet där inriktning och omfattning kan bestämmas. Samråd sker    
                              med myndigheter, sakägare och andra berörda. Ett program upprättas om det    
                              bedöms vara lämpligt. 

 Samråd         Ett planförslag upprättas och myndigheter, sakägare och andra berörda ges   
                              möjlighet att lämna sina synpunkter. 

 Granskning   Planförslaget sänds ut för slutlig granskning. Detta är sista tillfället att påverka. 

 Antagande     Kommunfullmäktige eller samhällsnämnden antar detaljplanen. 

 Laga kraft      Planen vinner laga kraft ca tre veckor efter antagandet om den inte överklagats.  
 
 

Program Samråd Antagande Överklagande 
 

Laga kraft 

Här är vi nu 

 
       

Granskning 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER Lagstöd
Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd

Kvartersmark
Bostäder. Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i
bottenvåningen

PBL (2010_900) 4kap 5§BC 
1

Centrum PBL (2010_900) 4kap 5§C

Vård. Ej fängelse eller sjukhus PBL (2010_900) 4kap 5§D 
1

Skola PBL (2010_900) 4kap 5§S

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd
Bebyggandets omfattning
Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea för huvudbyggnad får vara 2350 m2, där 900
m2 får uppföras till högst 6 meter byggnadshöjd och 1450 m2 får
uppföras till högst 20 meter byggnadshöjd.

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
1

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 11§

Marken får med undantag av förråd och liknande inte förses med
byggnad

PBL (2010_900) 4kap 11§

Höjd på byggnader

Högsta byggnadshöjd i meter. PBL (2010_900) 4kap 11§

Placering
Högsta byggnadsdel ska placeras mot norra respektive östra
plangränsen.

PBL (2010_900) 4kap 16§p 
1

Utformning
Fasaden ska eftersträva puts- eller tegelliknande material med en
markerad sockelvåning

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
1

PBL (2010_900) 4kap 16§

Parkeringsplats får inte anordnas mot vattnet. PBL (2010_900) 4kap 16§f 
3

Utförande
För tyngre konstruktioner och byggnader ska grundläggning ske på
pålar till fast mark

PBL (2010_900) 4kap 16§b 
1

Transformatorstationer och mindre byggnader för pumpstation får
uppföras efter prövning i bygglov

PBL (2010_900) 4kap 16§b 
2

I byggnad mot norra respektive östra plangränsen ska bottenvåningen
uppföras med minst 3,5 meter mellan överkant bärande bjälklag och
anslutning mot gatunivå.

PBL (2010_900) 4kap 16§b 
3

Skydd mot störningar
Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är > 60 dBA ska minst
hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida.

PBL (2010_900) 4kap 12§m 
1

För bostäder med boarea max 35 m2  ska minst hälften av
bostadsrummen vara vänd mot ljuddämpad sida om ljudnivå vid
bostadens fasad är >65 dBA.

PBL (2010_900) 4kap 12§m 
2

Minst en skyddad gemensam uteplats anordnas där ekvivalent
ljudnivå inte får överstiga 55 dBA och 70 dBA maxnivå.

PBL (2010_900) 4kap 12§m 
3

Bullernivån på de delar av förskolegården som är avsedd för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet ska inte överskrida 55 dBA
ekvivalent ljudnivå.

PBL (2010_900) 4kap 12§m 
4

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark
Strandskydd
Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet PBL (2010_900) 4kap 17§

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän markens
lämplighet har säkerställts genom att markföroreningen har avhjälpts

PBL (2010_900) 4kap 14§a 
2

Markreservat
Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. PBL (2010_900) 4kap 21§

f2 Utöver angiven 6 meter byggnadshöjd får inglasning och väderskydd
anordnas.

f4 Utöver angiven byggnadshöjd får fläktrum och hisschakt anordnas. PBL (2010_900) 4kap 16§

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för bostäder och centrum

Del av Torsvik 1 samt Torsvik 6

Alexandra Lagerlund
Plan- och byggchef

Upprättad 2018-01-16

Linda Johansson
Planarkitekt

Reviderad 2019-09-11

Antagandehandling

Antagande

SAM
Laga kraft

LST

A2

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Behovsbedömning

Fastighetsförteckning och sändlista 
Samrådsredogörelse 1 och 2
Granskningsutlåtande, bullerutred. 

Geotekniska och miljögeotek. unders 
Dagvattenutred. Utred. pumpstation
Skuggstudier och vyer
Grundkarta

50 m20
Skala  1:500

0 10 30 40

ÖVERSIKTSKARTA
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader

Slänt
Avvägd höjd2.5

2:66

Gata

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 17 15

Koordinatsystem i höjd: Härnösands lokala

Gränser och rättigheter uttag  2019-08-08

Skärmtak
Servitut/Ledningsrätt

Rutnätspunkt

GemensamhetsanläggningTORSVIK GA:1
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FFlygvy från centralstation
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Flygvy från centralstationen 607
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Från Nybrogatan - Centrum 609



Från Nybrogatan - Krukmakargatan
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Från Nybrogatan- Stationsgatan 
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Från Residenset 612



Från skeppsbron
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 81 Dnr 2019-000418 1.1.1.1 

Överlåtelse av fastigheterna Ugglan 1 och 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige   

att godkänna AB Härnösandshus försäljning av fastigheterna Ugglan 1 och 
2.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

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 
AB Härnösandshus styrelse har vid sitt styrelsemöte 2019-09-17 fattat beslut 
om att avyttra fastigheterna Ugglan 1 och 2. Enligt ägardirektiv för AB 
Härnösandshus 2018-2020 ska försäljning av tillgångar överstigande 25 
miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av Kommunfullmäktige i 
Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösandshus styrelse att 
Kommunfullmäktige i Härnösand beslutar godkänna försäljningen av 
fastigheterna Ugglan 1 och 2.  

Sammanfattande skäl för en försäljning 

Fastigheten redovisar ett underskott i samband med att Härnösands kommun 
lämnar sin förhyrning och avvecklar Ugglans gruppboende. 

Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter 
bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för Härnösandshus. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-10-22 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra 
fastigheter där nya moderna lägenheter kan skapas. 

En försäljning frigör kapital för satsningar på underhåll i det övriga 
fastighetsbeståndet.   

En försäljning frigör kapital för att kunna möta socialförvaltningens framtida 
behov av boenden. 

Socialt perspektiv 

En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra 
fastigheter där nya moderna lägenheter och bedöms möta 
socialförvaltningens framtida behov av boenden. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter 
bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för AB Härnösandshus.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-01 
AB Härnösandshus skrivelse i ärendet  

______  
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Tillväxtavdelning 
Gungerd Johnsson-Grip, 0611-34 82 56 
gungerd.johnsson.grip@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2019-10-01 

 
Dnr  
KS/2019-000418 

  
 

 Kommunfullmäktige 

Överlåtelse av fastigheterna Ugglan 1 och 2 

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

att godkänna AB Härnösandshus försäljning av fastigheterna Ugglan 1 och 
2.  

Beskrivning av ärendet 
AB Härnösandshus styrelse har vid sitt styrelsemöte 2019-09-17 fattat 
beslut om att avyttra fastigheterna Ugglan 1 och 2. Enligt ägardirektiv för 
AB Härnösandshus 2018-2020 ska försäljning av tillgångar överstigande 25 
miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av Kommunfullmäktige i 
Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösandshus styrelse 
att Kommunfullmäktige i Härnösand beslutar godkänna försäljningen av 
fastigheterna Ugglan 1 och 2.  

Sammanfattande skäl för en försäljning 
1. Fastigheten redovisar ett underskott i samband med att Härnösands 

kommun lämnar sin förhyrning och avvecklar Ugglans gruppboende 
2. Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga 

lägenheter bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för 
Härnösandshus 

3. En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på 
andra fastigheter där nya moderna lägenheter kan skapas 

4. En försäljning frigör kapital för satsningar på underhåll i det övriga 
fastighetsbeståndet   

5. En försäljning frigör kapital för att kunna möta socialförvaltningens 
framtida behov av boenden 
 

Socialt perspektiv 

En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra 
fastigheter där nya moderna lägenheter och bedöms möta 
socialförvaltningens framtida behov av boenden 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
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Härnösands kommun 
 
Tillväxtavdelning 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-10-08 

Dnr 
KS/2019-000418 

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter 
bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för AB Härnösandshus.   

Beslutsunderlag 
AB Härnösandshus  skrivelse i ärendet.  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Uno Jonsson  
Tillväxtchef 

 

Bilagor 

Bilaga 1  Översiktlig karta över Ugglan 1 och 2 
Bilaga 2  Styrelseprotokoll AB Härnösandshus 
Bilaga 3  Fastighetöverlåtelseavtal  
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Överlåtelse av fastigheterna Ugglan 1 och 2 

AB Härnösandshus styrelse har vid sitt styrelsemöte 2019-09-17 fattat beslut om att avyttra 
fastigheterna Ugglan 1 och 2. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus 2018-2020 ska försäljning av 
tillgångar överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av Kommunfullmäktige i 
Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösandshus styrelse att Kommunfullmäktige i 
Härnösand beslutar godkänna försäljningen av fastigheterna Ugglan 1 och 2. 

 

Beskrivning av ärendet 

Sammanfattande skäl för en försäljning 

1. Fastigheten redovisar ett underskott i samband med att Härnösands kommun lämnar sin 
förhyrning och avvecklar Ugglans gruppboende 

2. Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter bedöms vara alltför 
stor och därmed inte lönsam för Härnösandshus 

3. En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra fastigheter där nya 
moderna lägenheter kan skapas 

4. En försäljning frigör kapital för satsningar på underhåll i det övriga fastighetsbeståndet   

5. En försäljning frigör kapital för att kunna möta socialförvaltningens framtida behov av 
boenden 

 

Bakgrund 

Fastigheterna Ugglan 1 och 2 (se bilaga 1) omfattar sammanlagt 145 lägenheter varav 51 lägenheter 
utgör ett gruppboende där Socialförvaltningen är hyresgäst. Gruppboendet finns i fastigheten Ugglan 
1 och förutom de 51 lägenheterna i gruppboendet finns ytterligare 32 vanliga lägenheter i de 
byggnader som finns på fastigheten. På Ugglan 2 finns totalt 62 vanliga hyreslägenheter. 

Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 22 november 2018 att successivt avveckla 
Ugglans gruppboende. Härnösands kommun har därefter, 2019-04-18, sagt upp avtalet för 
avflyttning i samband med att avtalet upphör 2020-07-01. 
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Ekonomiska effekter 

Hyresintäkterna från Ugglans gruppboende utgör en betydande del av de sammanlagda 
hyresintäkterna på fastigheterna Ugglan 1 och 2. I samband med att Socialförvaltningens kontrakt 
löper ut i juli 2020 minskar hyresintäkterna med ca 3 850 000 kr per år vilket medför att fastigheten 
kommer att redovisa en förlust eftersom kostnaderna inte minskar i samma utsträckning som 
intäkterna.  

Totalt sett utgör lokalerna på Ugglan (gruppboendet) ca 35 procent av ytan (51 lägenheter i 
förhållande till 145 lägenheter). De totala driftskostnaderna på fastigheten Ugglan uppgick 2018 till 
5 383 000 kr. Det innebär att driftskostnaderna teoretiskt bör minska med 35 procent och uppgå till 
ca 3 500 000 kr. Driftkostnaderna minskar således med ca 1 883 000 kr medan intäkterna minskar 
med 3 850 000 kr. Den övervägande delen av reparations- och underhållskostnaderna belöper på de 
vanliga lägenheterna. 

Om man utgår från 2018 års siffror skulle Ugglan 1 och 2 vid kontraktets upphörande redovisa ett 
underskott på ca 1 100 000 kr.  

Fastigheternas resultat per 2018-12-31        862 000 kr 
Minskade hyresintäkter Ugglans gruppboende - 3 850 000 kr 
Minskade driftkostnader    +1 883 000 kr 
Fastigheternas resultat   - 1 105 000 kr 

 

Ombyggnation 

Härnösandshus har i slutet på 2017 låtit en teknikkonsult beräkna kostnaden för att bygga om 
Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter. Kostnaden för att bygga 40 nya lägenheter har 
beräknats till 57 mkr. Denna beräkning har tidigare redovisats i utredningen ”Nytt särskilt boende” 
som tagits fram av Kommunstyrelseförvaltningen 2018-04-30. 

För att investeringen ska vara lönsam krävs en hyra på minst 1 400 kr per kvm. En 4 rok på 85 kvm 
skulle då kosta 9 900 kr per månad.  En 4 rok på 97,5 kvm i det nuvarande beståndet kostar 7 522 kr 
per månad. 

Med den hyresnivån bedöms risken för vakanser och hyresbortfall som påtaglig. En ombyggnation 
bedöms således inte vara lönsam. 
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Försäljning av Ugglan 1 och 2 

Efter en tidningsartikel om Härnösands kommuns planer på att avveckla Ugglans gruppboende har 
fastighetsbolaget NSI Invest AB, 2018-11-10, i ett mejl till kommunstyrelsens ordförande, visat 
intresse för att förvärva fastigheterna. Företrädare för bolaget har uppgivit att de kan tänka sig att 
förvärva fastigheten för marknadsvärdet och att kommunen blir kvar som hyresgäst till dess att 
verksamheten är avvecklad. Därefter gör de om gruppboendet till lägenheter.  

Härnösandshus har i samband med detta låtit värdera fastigheterna Ugglan 1 och 2. Värderingen som 
genomfördes av Svefa AB indikerade ett fastighetsvärde på 58 Mkr. Styrelsen i Härnösandshus 
beslutade vid sitt sammanträde 2019-02-26 att gå vidare med en försäljningsprocess avseende 
fastigheterna Ugglan 1 och 2.  

I samband med att försäljningsprocessen påbörjades justerades målvärdet för fastigheterna, d.v.s. 
det bedömda försäljningspriset, ner till 50 mkr ± 10 % beroende på att osäkerheten för en köpare är 
stor, då investeringarna som är förknippade med att göra om de vakanta lokalerna är svåra att 
beräkna. Justeringen gjordes på inrådan av den konsult som hjälpt till att genomföra affären som inte 
delade Svefas värdering av fastigheterna. 

Under försäljningsprocessen har 9 potentiella köpare kontaktats. Konkreta bud har kommit in från 3 
intressenter, Tvättbjörnen Förvaltning AB, Hedern Fastigheter AB och NSI Invest AB varvid NSI Invest 
AB har lämnat det högsta budet på 47 000 000 kr. 

Ugglan 1 och 2 har per 2019-08-31 ett bokfört värde på 23,3 Mkr. I samband med försäljningen 
uppstår en reavinst i Härnösandshus på 23,7 Mkr (47 - 23,3). 

Ett fastighetsöverlåtelseavtal mellan Härnösandshus och NSI Invest Ugglorna AB har upprättats och 
bifogas som bilaga 3. 

Fastighetsöverlåtelseavtalet är för sin giltighet och bestånd villkorat av att Kommunfullmäktige i 
Härnösand godkänner affären. Om kommunfullmäktige lämnar sitt godkännande tillträder köparen 
fastigheterna 2020-01-02.  

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Översiktlig karta över fastigheterna Ugglan 1 och 2 
Bilaga 2. Styrelseprotokoll AB Härnösandshus 2019-09-17 
Bilaga 3. Fastighetsöverlåtelseavtal 
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Förord
Västernorrland och världen står inför stora utma-
ningar. Vi måste tillsammans göra allt vi kan för att 
begränsa den globala uppvärmningen. Med dagens 
ambitionsnivå är vi på väg mot en nivå av global 
uppvärmning som skulle få stora negativa konse-
kvenser för världens befolkning och världsekonomin. 
Också Västernorrland skulle få betydligt högre 
medeltemperatur med större risk för naturkatastrofer 
och extremväder. Om vi inte lyckas med en samhälls-
omställning i tid så kommer klimatförändringarna 
tvinga oss till det, men då utom vår kontroll och till ett 
samhälle som inte är önskvärt.

I den samhällsomställningen som vi står inför 
finns både många utmaningar och möjligheter. Vi 

kommer att behöva ändra våra livsstilar. Samtidigt 
är Västernorrland ett län med stora tillgångar för 
en omställning: vi är en stor producent av förnybar 
el med våra vatten- och vindkraftverk; vi har stora 
skogstillgångar för t.ex. produktion av biodrivmedel 
och för trähusbyggande; vi har stora möjligheter till 
att erbjuda naturturism och friluftsliv, som skulle 
bidra till omställningen att konsumera upplevelser 
istället för produkter. Vi i Västernorrland har mycket 
goda förutsättningar att leda Sveriges omställning 
till ett hållbart samhälle, kombinerat med regional 
utveckling både på landsbygden och i staden.

Berit Högman 
Landshövding, Länsstyrelsen Västernorrland

Skuleskogens nationalpark. Foto: Fabiola de Graaf
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Omlöp vid Anundsjö. Foto: David Jonsson

Sammanfattning
Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-
2030 har tagits fram av Länsstyrelsen Västernorrland 
i nära samarbete med Region Västernorrland. Kom-
muner och företrädare för näringslivet har också varit 
aktivt involverade i processen. Det nära samarbetet 
syftar till att stärka det regionala arbetet kring energi- 
och klimatfrågor. Syftet med denna strategi är att 
peka ut länets arbete framåt för att bidra till Sveriges 
nationella energi- och klimatmål, inspirera regionala 
aktörer till samverkan, identifiera fokusområden och 
aspekter med extra hög prioritet, fungera som under-
lag för framtida handlingsplaner och projekt, samt 
uppmuntra till beteendeförändringar. Samtidigt syftar 
strategin till att verka för fortsatt regional utveckling.

Strategin innehåller inga konkreta aktiviteter eller 
handlingsprogram, då Energi- och klimatstrategi för 
Västernorrland 2020-2030 preciserar den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) inom områdena energi 
och klimat, och ska vara en vägvisare för framtida 
handlingsplaner inom de fem fokusområden som 
lyfts fram i strategin som extra prioriterade för 
Västernorrlands energi- och klimatarbete.

De fem fokusområdena är:  
– Transporteffektivt samhälle och  
 fossilfria transporter 

– Stark och långsiktig bioekonomi 
– En hållbar bygg- och fastighetssektor 
– Hållbar konsumtion 
– Framtidens elsystem.

Västernorrland är ett län med stor potential 
att vara ledande i Sveriges omställning till ett 
fossilfritt samhälle. Länet Västernorrland är redan 
en storproducent av förnybar el och av den el som 
produceras i länet exporteras mer än en tredjedel. 
Därtill förväntas vindkraften byggas ut ytterligare i 
länet de närmaste åren. Detta kommer att leda till att 
elsystemen behöver anpassas. Därutöver finns det i 
länet stora skogstillgångar med potential att bidra till 
minskad klimatpåverkan genom att skogsprodukter 
kan ersätta fossila bränslen och material som orsakar 
hög klimatbelastning. T.ex. kan ökat byggande med 
trä i stället för med betong bidra till att binda in kolet 
i konstruktioner, under hela byggnadernas livslängd. 
Vidare kommer vi att behöva ändra våra konsumtions- 
och transportvanor till att bli mer klimatvänliga.

I alla led i omställningen kommer samverkan att vara 
nödvändigt för att accelerera samhällsomställningen 
samtidigt som potentiella målkonflikter övervinns.
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Inledning
Omställning
Sverige och världen står inför stora utmaningar. I 
Parisavtalet från 2015 åtog sig Sverige och de andra 
undertecknande länderna att begränsa den globala 
temperaturökningen till högst 2 ℃ jämfört med 
förindustriell tid, med intentioner att begränsa den till 
1,5 ℃. I oktober 2018 presenterade FN:s klimatpanel 
IPCC en rapport som lyfter vad som behöver göras för 
att begränsa klimatförändringarna till en 1,5 ℃- 
ökning jämfört med förindustriell tid.1 Forskarna 
understryker vikten av systematiska förändringar av 
våra samhällen och livsstilar för att nå detta mål. En 
global ökning på 2 ℃ skulle innebära en ökning på 
3–6 ℃ i Västernorrland, då skillnaden blir större mot 
polerna. I 1,5 ℃-rapporten framhålls vikten av att nå 
1,5 ℃-målet då många okända variabler, exempelvis 
trösklar2 som leder till plötslig uppvärmning, kan 
börja spela in ju varmare det blir och leder till oförut-
sägbar påverkan på mänskliga samhällen.

Om Sverige ska lyckas nå de klimat- och energimål 
som slagits fast av riksdagen krävs omfattande 
samhällsförändringar. Förändringar som är utma-
nande men även erbjuder stora möjligheter till ett 

bättre samhälle. Utmaningarna ligger i att ändra våra 
beteenden och göra oss fria från det beroende av fos-
sila bränslen som präglat samhällsutvecklingen sedan 
den industriella revolutionen. Vägen till ett fossilfritt 
samhälle leder dit möjligheterna finns. Omställningen 
behöver ske genom samhällsinvesteringar, nya 
tekniska lösningar samt beteendeförändringar. Det 
finns goda förutsättningar att främja den regionala 
utvecklingen i omställningen till ett fossilfritt sam-
hälle. I Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 
2020-2030 lyfts de områden och aspekter som 
bedöms vara extra viktiga i omställningen.

Syfte
Syftet med denna strategi är att samla länets 
aktörer kring en gemensam målbild och vision för 
samhällsutvecklingen, att skapa engagemang och 
peka ut en riktning för den framtida utvecklingen av 
Västernorrland. Strategin ska vara vägledande och 
fungera som stöd i utvecklingsarbetet. Den ska även 
vara ett underlag för energi- och klimatarbetet i länet 
och ligga som grund för framtida handlingsplaner och 
projekt.

1 IPCC, 2018, Global Warming of 1.5°C.
2 Nivåer av uppvärmning som leder till händelser som bidrar till ännu mer plötslig uppvärmning, som t.ex. att permafrosten smälter och släpper ut stora mängder 

metan. Efter att en tröskel har överstigits är det mycket svårt för oss människor att vända tillbaka till det tidigare stadiet.

Arbetsprocess
Länsstyrelsen Västernorrland har varit process- och 
projektledare för framtagandet av Energi- och 
klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030. 
För att öka samverkan i länet inom energi- och 
klimatområdet ytterligare har strategin tagits fram 
i nära samarbete med Region Västernorrland och 
utvecklingen av en ny regional utvecklingsstrategi 
(RUS). Länets kommuner har under hela processen 

deltagit vid de regelbundna nätverksträffarna inom 
miljö-, energi- och klimatområdet, där strategin 
löpande har diskuterats. Energi- och klimatstrategi 
för Västernorrland 2020-2030 ska ses som en 
områdesstrategi till RUS. För att konkretisera och leda 
till genomförandet av RUS finns ett antal strategier, 
planer och program, varav denna strategi är en. Detta 
illustreras i figur 1.
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Figur 1: RUS – ett Västernorrland. Illustration: Region Västernorrland
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Vindsnurror vid Möckelsjöberget. Foto: Oskar Norrgrann

Den globala temperaturökningen 
begränsas till högst 2 ℃ jämfört 

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

”
”

Arbetet med att identifiera fokusområden, prioriterade 
aspekter och visioner har skett via återkommande nät-
verksträffar, konferenser, seminarier och intervjuer. 
Dessa har skett både inom ramen för länsstyrelsens 
ordinarie uppdrag, samt genom fora upprättade i 
samband med strategins framtagande. Aktiviteterna 
har riktat sig till berörda branschföretag, länets 
kommuner, Region Västernorrland, branschorganisa-
tioner, politiker m.fl. I bilaga 1 återfinns en del av de 
konferenser, möten, intervjuer och workshops som har 
bidragit till arbetet med strategin.

Det huvudsakliga arbetet med strategins innehåll 
skedde under hösten 2018. Då tiden var begränsad 
har inga separata regionala energi- och klimatmål 
tagits fram, utan Energi- och klimatstrategi för 
Västernorrland 2020-2030 applicerar regionaliserade 
mål utifrån de nationella energi- och klimatmålen.

Länsstyrelsen kommer framöver i samråd med 
länets aktörer att aktivt söka vägar för att förverkliga 
innehållet i strategin. Strategin bör efter antagandet 
ses över vartannat år för att bedöma aktualiteten av 
innehållet samt följa upp om åtgärderna i länet verkar 
för att nå strategins målbilder, och därefter uppdate-
ras efter behov.

Internationella & nationella mål
De nuvarande internationella målen om att begränsa 
den globala temperaturökningen till 2 ℃, helst 
1,5 ℃, antogs under FN-mötet Conference Of the 
Parties (COP) 21 i Paris december 2015. Under hösten 
2016 beslutade EU att ratificera Parisavtalet, vilket 
förpliktigar EU:s medlemsländer att följa det. Under 
2015 antogs dessutom Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen, som denna strategi bidrar till att 
möta (se faktaruta).

Agenda 2030 definierar 17 mål 
för global utveckling som är 
integrerade och odelbara. Målen 
balanserar de tre dimensionerna 
av hållbar utveckling: den 
ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. Agenda 2030 är en 
viktig utgångs-punkt för Energi- 
och klimatstrategi för Väster-
norrland 2020-2030 och strategin 
bidrar speciellt till att uppnå 
mål 7, 9, 11, 12 och 13.
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Som en del av Sveriges arbete inom ramen för Parisav-
talet beslutade riksdagen under sommaren 2017 med 
bred majoritet att införa ett klimatpolitiskt ramverk 
med tre beståndsdelar: ett klimatmål, en klimatlag 
och ett klimatpolitiskt råd.

Klimatmålet innebär att Sverige 2045 ska ha noll 
nettoutsläpp av växthusgaser, vilket innebär en 
minskning med 85 procent jämfört med 1990. Längs 
vägen till 2045 är ett antal etappmål uppsatta:

• 2030 ska växthusgasutsläppen vara minst  
63 procent lägre jämfört med 1990.

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

• 2030 ska växthusgasutsläppen från transportsek-
torn vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010.3

Sverige har 16 miljökvalitetsmål och ett generationsmål 
som definierar den miljö vi vill uppnå i Sverige, i 
naturen, på landsbygden och i städerna. Av dessa har 
två miljömål, Begränsad Klimatpåverkan och 
Generationsmålet, direkt relevans för denna strategi. 
Det är viktigt att genomförandet av denna energi- och 
klimatstrategi inte påverkar övriga mål negativt.

Klimatlagen dikterar att regeringen ska föra en politik 
som utgår ifrån de utsatta målen och att regeringen 
varje år ska presentera en klimatredovisning i budget-
propositionen.

Det klimatpolitiska rådet är tvärvetenskapligt och 
utvärderar huruvida regeringens politik är förenlig 
med de antagna målen.

En viktig pelare i arbetet med att minska utsläppen i 
transportsektorn är reduktionsplikten. Den är viktig 
då det tar lång tid att byta ut fordonsparken till fordon 
som går på el, vätgas eller biogas. Reduktionsplikten 
anger att andelen biodrivmedel i bensin och diesel 
som säljs på mackar successivt ska höjas. 2019 är 
reduktionsnivån 20 procent för diesel och 2,6 procent 
för bensin. Framtida nivåer är ej beslutade ännu.4

Förutom klimatmålet har riksdagen tidigare beslutat 
om en energiöverenskommelse som innehåller 
ytterligare två mål. Dessa mål ska bidra till hållbar 
energianvändning och ett robust elsystem med hög 
leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och konkurrens-
kraftiga elpriser.

• 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar 
elproduktion. Detta är ett mål, inte ett stoppdatum 
som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 
stängning av kärnkraft med politiska beslut.

• 2030 ska Sveriges energianvändning vara 50 
procent effektivare jämfört med 2005.5

Länsstyrelsens uppdrag är att främja regeringens 
politiska mål i länet och det är i dessa mål som länets 
energi- och klimatstrategi tar avstamp. Länet ska 

3 Regeringen, 2017, Det klimatpolitiska ramverket. Notera: de verksamheter som ingår i EU:s handel med utsläppsrätter omfattas inte av dessa etappmål.
4 Energimyndigheten, 2019, Kontrollstation 2019 för reduktionsplikten - Reduktionspliktens utveckling 2021-2030.
5 Regeringen, 2018, Mål för energipolitiken.

gemensamt arbeta för att bidra till målen i kombina-
tion med fortsatt regional utveckling för ett hållbart 
Västernorrland.

Utöver dessa mål är också de svenska miljömålen av 
relevans för strategin och energi- och klimatarbetet. 
Målet Begränsad Klimatpåverkan understryker 
vikten av att arbeta med klimatfrågan: ”Den globala 
temperaturökningen begränsas till högst 2 ℃ jämfört 
med förindustriell nivå och ansträngningar görs för 
att hålla ökningen under 1,5 ℃. Sverige ska verka 
internationellt för att det globala arbetet inriktas mot 
detta mål.”

Generationsmålet understryker att omställningen 
inte får ske på bekostnad av andra länder eller 
framtida generationer: ”Det övergripande målet för 
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.”

Därtill är det viktigt att understryka att det finns 
potentiella konflikter mellan målbilderna för de olika 
målen i både Agenda 2030 och Sveriges miljömål, 
samt mellan de sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekterna av hållbarhetsarbetet. I arbetet med att 
minska växthusgasutsläppen kommer ett helhetsper-
spektiv behöva användas.

På tur i skidspåret. Foto: Anna Lindholm

Hjälta kraftverk. Foto: Lars Engström
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Arbetet med Energi- och klimatstrategi för Väster-
norrland 2020-2030 har sedan processens början 
skett i tätt samarbete med Region Västernorrland 
och arbetet med framtagandet av en ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS). Energi- och klimatstrategin 
ska ses som en områdesstrategi till RUS.

Som del av RUS-processen genomförde Region 
Västernorrland 2018 en undersökning bland länsin-
vånare för att bl.a. identifiera saker som västernorr-
länningen värderar högt och vilka visioner som finns 
bland invånarna. Ett av de värden som de tillfrågade 
västernorrlänningarna värderade högst var naturen. 
Naturen har en självklar plats i omställningen och 
länsstyrelsens arbete i stort; naturens värde ska 
bibehållas och nyttjandet av den ske på ett hållbart 
sätt. Naturens resurser i Västernorrland är redan 
kraftigt exploaterade genom stor skogsbruks- och 
vattenkraftsproduktion, men är likväl nyckeln i 
omställningen. I linje med naturen som ett värdeord 
finns fyra områden som har stora värden och som ska 

främjas; skogens utveckling, en levande landsbygd, 
lokal livsmedelsproduktion och friluftslivssatsningar. 
Dessa återkommer i strategin under de olika fokus- 
områdena.

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

Västernorrlänningen visar här med värdeord och 
framtidsvisioner att det finns en hög medvetenhet om 
klimatfrågorna.

Västernorrlands  
förutsättningar idag

Figur 2: Svar på frågan ”Vad är bäst med att leva och bo i Västernorrland?”
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Energitillförsel & Energianvändning  
— idag & framåt
Västernorrlands sammanlagda energianvändning 
uppgick 2015 till nästan 25 TWh, (se figur 3). Utav 
dessa stod industrisektorn för över 70 procent och 
transportsektorn för 13 procent. De största energibä-
rarna för industrisektorn i länet är el, avlutar och 
biobränsle, som tillsammans står för ca 90 procent 
av energi tillförd till industrisektorn. För transport-
sektorn är den största energibäraren olja, som svarar 
för 85 procent av den tillförda energin; de övriga 15 
procenten utgörs av biodrivmedel, el, samt biogas.

2015 uppgick elproduktionen i länet till ca 16 TWh 
och elanvändningen till ca 10 TWh, vilket innebär att 
Västernorrland exporterade närmare 6 TWh, eller 
38 procent, av länets elproduktion. Elproduktionen i 
länet bestod till 85 procent (13,9 TWh) av vattenkraft, 
sju procent (1 TWh) av vindkraft, sju procent (1 TWh) 
av industriellt mottryck, med resterande en procent 
från solceller och kraftvärmeverk.6

Under de senaste åren har en kraftig utbyggnad av 
vindkraft skett i länet, vilket har bidragit till att Väs-
ternorrlands län har tredje mest vindkraftskapacitet 
i Sverige. På kommunnivå är Sollefteå den kommun 
med mest installerad vindkraftseffekt i Sverige och 
Örnsköldsvik ligger på tredje plats.7 Utbyggnaden av 
elproduktionen i länet kommer troligen även fortsätt-
ningsvis mest att ske i form av vindkraft. Vid sidan av 
vindkraften förväntas även en kraftig utbyggnad av 
solcellsanläggningar.

Den installerade effekten av solkraft har ökat drama-
tiskt på senare år och uppgår 2018 till ca 400 MW i 
Sverige (från 140 MW 2016), varav 8 MW återfinns 
i Västernorrland.8,9 Med nuvarande regleringar och 
lagar är en utbyggnad av vattenkraften inte aktuell. 
Det kan möjligtvis ske en något utökad produktion till 
följd av effektiviseringar av befintliga kraftverk.

Hur energianvändningen inom den energiintensiva 
industrisektorn förändras i närtid är starkt beroende 
av den ekonomiska utvecklingen och däri främst av 
hur industrins produktionsvärde och förädlingsvärde 
utvecklas. Historiskt har korrelationen mellan 
energianvändning och förädlingsvärde varit tydlig 
bland flertalet branscher inom industrisektorn: mer 
produktion har lett till mer energianvändning. På 
lång sikt bedömer Energimyndigheten att den totala 
energianvändningen inom industrisektorn i Sverige 
kommer att plana ut eller öka något, medan elanvänd-
ningen ökar framöver i takt med att industrisektorn 
ska minska utsläppen av växthusgaser, då el oftast 
innebär lägre utsläpp än andra energikällor. 

För transportsektorn är bedömningen att energi-
användningen sjunker fram till 2030, för att sedan 
öka mot 2050. Elanvändningen i sektorn väntas öka, 
och ju högre elektrifieringen blir, desto lägre blir den 
totala energianvändningen, då elfordon är mycket 
energieffektiva.10

6 Dessa siffror är från 2015, men de ger en fingervisning om relativa storleksförhållanden mellan produktionssätten, även om vindkraft förmodligen är större idag.
7 Energimyndigheten, 2019, Vindkraftsstatistik.
8 Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, fr.o.m. år 2016-2018, Statistik från Energimyndigheten.
9 National Survey Report of PV Power Applications in SWEDEN 2016.
10 Energimyndigheten: Scenarier över Sveriges energisystem 2018 ER 2019:7.

Figur 3. Total energitillförsel och energianvändning för Västernorrland 2015. Vattenkrafts- och vindkraftsproduktionen samt 
industriellt mottryck är inkluderade för att visa på storleksordningen i länet. I ”El (netto)” ingår produktionen, men el-exporten 
är exkluderad. I energianvändningen är el-exporten och distributionsförlusterna ej inkluderade.
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Växthusgasutsläpp i Västernorrland
Västernorrland står precis som resten av Sverige inför 
stora utmaningar för att nå målet om noll nettoutsläpp 
år 2045. I ren utsläppsminskning betyder målet att 
Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser ska vara 
minst 85 procent lägre 2045 jämfört med 1990. Mel-
lan åren 1990 och 2017 minskade växthusgasutsläp-
pen i Västernorrland med 52 procent, vilket är mer 
än genomsnittet i riket på 25 procent. Västernorrland 
har ett regionaliserat mål om 92 procent minskade 
utsläpp till 2045, då detta mål är baserat på historiska 
resultat. Mellan 2015 och 2017 har utsläppen ökat 
något, vilket visar att arbetet behöver intensifieras 
kraftigt. Figur 4 visar de historiska utsläppen från 
olika sektorer, samt regionaliserade versioner av de 
nationella klimatmålen. I de regionaliserade målen 
är inte varje enskild anläggning studerad, utan de 
baseras på nationella schablonvärden som regionali-
serats.

Den största utsläppsminskningen under perioden 
har gjorts inom industrisektorn som minskat sina 
utsläpp med 68 procent, motsvarande ca 1 110 000 t 
CO2e/år.11 Denna minskning beror främst på energi-
konverteringar ifrån eldningsolja till biobränsle och 
el.12,13 Utsläppsminskningen från industrin behöver 
fortsätta framåt i samma anda för att nå målen. En 
annan sektor som också gjort stora framsteg är el- och 
uppvärmningssektorn.

Minskningen beror även här på minskad användning 
av olja. Uppvärmningsoljan har främst ersatts av 
biobränslebaserad fjärrvärme och värmepumpar, 
dels som följd av ökade oljepriser och dels med 
anledning av höjda energi- och koldioxidskatter.14 
2045 är målsättningen att denna sektor inte har några 
nettoutsläpp längre.

Sveriges energi- och klimatmål säger att utsläppen 
inom transportsektorn ska minska med 70 procent 
till 2030 jämfört med 2010. Mellan 1990 och 2010 
observerades en knapp ökning av utsläppen i sektorn, 
men från 2010 till 2017 har de minskat med 20 
procent, vilket främst beror på en ökad inblandning 
av biobränslen. Även om trenden har varit svagt 
nedåtgående, krävs framöver ett kraftigt höjt tempo 
för att nå målet 2030.15 Huvuddelen, 58 procent, av 
utsläppen från sektorn kommer ifrån personbilstra-
fiken. Den andra dominerande delen är godstrafiken 
med tunga fordon som står för närmare 30 procent. Så 
för att lyckas minska utsläppen är det inom dessa två 
segment som de största förändringarna behöver ske.

11 CO2e betyder koldioxidekvivalenter, vilket innebär att man räknar om alla växthusgasers uppvärmningspotential (Global warming potential = GWP) till koldioxid 
(t.ex. har metan en potential på ca 21, vilket innebär att 1 t utsläpp metan är lika med 21 t CO2e).

12 Framöver förväntas det att växthusgasutsläppsminskningen från större industrier kommer att styras till stor del av priset på utsläppsrätter i EU:s 
utsläppsrättshandelsplattform, EU ETS (för mer information, se: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en.

13 Naturvårdsverket, 2018, Utsläpp av växthusgaser från industri.
14 Naturvårdsverket, 2018, Utsläpp av växthusgaser från uppvärmning av bostäder och lokaler.
15 Naturvårdsverket, 2018, Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter.

Figur 4. Västernorrlands historiska utsläpp av växthusgaser samt ett möjligt nedtrappningsscenario. CO2e utgörs här av: koldioxid (CO2), metan (CH4, 
21 GWP), lustgas (N2O, 310 GWP), fluorföreningar HFC och PFC (varierande, men mycket höga GWP), svavelhexafluorid (SF6, 23 900 GWP) omräknade 
till CO2. Uppvärmningspotentialerna är hämtade från IPCC:s fjärde utvärderingsrapport. I produktanvändning ingår lösningsmedel, fluorerade gaser i 
kylsystem, smörjmedelsanvändning med mera. De regionaliserade målen baserar sig på utsläppsminskningen mellan 1990 till 2015. Denna 
utsläppsstatistik samt dessa mål beaktar ej konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga utsläpp som sker i andra länder på grund av vår konsumtion.

Växthusgaser ackumuleras i atmosfären; särskilt 
CO2 kan stanna där under tusentals år och påverka 
klimatet. Därför talar man om koldioxidbudgetar: 
dessa anger hur mycket vi får släppa ut innan vi når 
en koncentration av växthusgaser i atmosfären som 

beräknas ge en uppvärmning som överskrider 2 ℃. 
Det är alltså viktigt att minska utsläppen så mycket 
som möjligt, så snart som möjligt, för att inte tvingas 
till en mycket häftigare samhällsförändring senare för 
att undvika katastrofal global uppvärmning.

Pelletsfabriken i Härnösand. Foto: Lena Ottebo
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Bryggstuga. Foto: Lena Ottebo

Mjältön. Foto: Erik Engelro

Klimatanpassning
Vårt klimat är under förändring. De senaste 25 åren 
har medeltemperaturen i länet stigit med ca 0,5 ℃ och 
mängden nederbörd ökat med fem procent.

Hur Västernorrlands klimat kommer att se ut under 
andra halvan av detta sekel är osäkert och beror på 
hur mänskligheten på global nivå lyckas minska 
växthusgasutsläpp till atmosfären. SMHI har utfört en 
klimatanalys som utifrån olika scenarier delger vissa 
trender som ses som sannolika.16

Västernorrland kan få en ökning av årsmedeltempera-
turen med 3 till 6 ℃. Störst ökning sker under vintern, 
då medeltemperaturen kan gå från -9,3 ℃ till -2 ℃.

Ett förändrat klimat kommer även att påverka mäng-
den nederbörd i länet. En förmodad uppskattning 
är en årsmedelnederbörd som är upp till 30 procent 
högre än idag. Den största ökningen av nederbörd 
kommer att ske under vintern då ökningen kan bli 
upp till 50 procent. Därtill finns tecken på att det 
allt oftare kommer att ske olika typer av extrema 
väderhändelser, exempelvis torka, skogsbränder och 
översvämning.

Västernorrland har ett landskap som är kuperat och 
har många stora vattendrag. Samtidigt dominerar 
finkorniga jordarter i länet. Just denna kombination 
gör att det finns områden som är särskilt utsatta för 
förhöjda risker att drabbas av ras, skred, slamström-
mar och erosion. Risker som kommer att öka i ett 
förändrat klimat med mer nederbörd.

För att minska risken att vårt samhälle blir mer 
sårbart till följd av fler extrema väderhändelser, 
ökade rasrisker och erosion, behövs det redan idag tas 
hänsyn till ett förändrat klimat i samhällsbyggandet. 
Detta är särskilt viktigt vid långsiktiga infrastruk-
turinvesteringar i t.ex. vägar, elnät och byggnader. 
Exempelvis vid byggnationer behöver ett förändrat 
klimat beaktas såväl i materialval som i placering av 
byggnader. Det kan gälla många aspekter: hållfasthet 
på byggnationsplatsen; att skapa utemiljöer med 
grönytor och öppna dagvattenlösningar som kan ta 
hand om ökade mängder nederbörd; att välja bygg-
material som varken påverkas negativt av tempera-
turskillnader under vintertid med nollgenomgångar 
eller av ökad luftfuktighet som kan ge olika typer av 
mikrobiell påväxt. I rapporten Regional handlings-
plan för klimatanpassning i Västernorrland återfinns 
fördjupande beskrivningar av vad ett förändrat klimat 
innebär för länet och vilka åtgärder som bör vidtas för 
att Västernorrland ska vara ett robust län även in i en 
framtid med varmare klimat.

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

På väg mot fiskafänge. Foto: Kersti Vikström
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Fokusområden för 
Västernorrland
Denna strategis syfte är att Västernorrland på bästa 
möjliga sätt ska bidra till att Sverige uppnår de energi- 
och klimatmål som antagits, samtidigt som den bidrar 
till fortsatt regional utveckling. Nyckeln till framgång 
är samverkan och en bred samsyn över situationen 
och vad som behöver prioriteras. Därför har arbetet 
med att identifiera prioriteringar skett i bred samver-
kan med en rad aktörer från olika branscher och delar 
av länet. De fem fokusområden som utkristalliserats 
belyser hur vi vill se att olika delar av samhället 
utvecklas. Dessa områden bedöms vara extra viktiga 
för att Västernorrland ska kunna bidra till att minska 
Sveriges klimatpåverkan och uppnå fortsatt regional 
utveckling. I energi- och klimatarbetet framåt krävs 
både förändrade processer och beteenden samt en ny 
fysisk planering av samhällsinfrastrukturen. Det är 
också viktigt att sociala hållbarhetsaspekter främjas.

Avsnittet Fokusområden för Västernorrland behand-
lar de gemensamt framtagna fokusområdena och 
de prioriterade aspekter som finns inom respektive 
fokusområde. De prioriterade aspekterna har iden-
tifierats tillsammans med aktörer från det aktuella 
fokusområdet genom konferenser, seminarier och 

intervjuer. De prioriterade aspekterna lyfter fram de 
delar inom fokusområdet som står inför utmaningar 
och behöver arbetas särskilt aktivt med för att nå 
framgång i energi- och klimatarbetet i länet. Detta 
innebär inte att aspekter som inte tas upp i de priorite-
rade aspekterna inte är viktiga. Förutom prioriterade 
aspekter så har ett antal framtidsvisioner tagits fram, 
som syftar till att ge en målbild om vart arbetet inom 
de prioriterade aspekterna ska leda. Framtidsvisio-
nerna är inte mätbara mål som kan följas upp med 
statistik, utan ska ses som riktningar länet gemensamt 
ska arbeta emot. De mätbara mål som är satta för 
energi- och klimatarbetet i länet följer de nationella 
mål som redogörs för i avsnittet Internationella & 
nationella mål.

På följande sida (figur 5) visas en illustration över 
strategins fokusområden och prioriterade aspekter.

Figur 5. Fokusområden och prioriterade aspekter för Västernorrlands energi- och klimatarbete.
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Solbelyst timmer. Foto: Oskar Norrgrann

I Västernorrland står växthusgasutsläppen från 
transportsektorn för cirka en tredjedel av länets 
sammanlagda utsläpp. Inom transportsektorn i sin tur 
står personbilstrafiken för den största andelen, drygt 
hälften (2016). Vid sidan av personbilstrafik är det 
växthusgasutsläppen från lastbilar som utgör största 
delen: 30 procent under 2016. Därför är en minskning 
av utsläpp från personbilstrafiken och vägbunden 
godstransport avgörande för att Västernorrland ska 
minska transportsektorns klimatpåverkan och bidra 
till att nå det nationella 2030-målet för transport- 
sektorn.

Omställningen för att nå 2030-målet kommer att 
kräva ett spektrum av olika åtgärder i form av nya 
tekniska lösningar och affärsmodeller, beteendemäs-
siga förändringar och långsiktiga infrastrukturinves-
teringar. De generella målen är: minskad trafikvolym 
och förflyttning till kollektivtrafik, gång- och cykeltra-
fik; överflyttning av gods från väg till räls och sjö; och 
ökad användning av el och andra förnybara drivmedel 
för den trafik som går på vägarna.

Västernorrland är ett län med både tätt och glest 
befolkade områden. De åtgärder och insatser som 
senare tas fram utifrån strategin ska vara anpassade 
till de lokala förutsättningarna.

Prioriterad aspekt — Förnybara drivmedel 
och laddinfrastruktur
För att nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 
krävs en övergång till förnybara drivmedel så som 
biodrivmedel och el från förnybara källor.

Västernorrland är ett län med stora naturtillgångar, 
däribland vatten- och vindkraft samt skog som är 
viktiga förutsättningar för omställningen till en 
fossiloberoende fordonsflotta. Att producera biobräns-
len baserade på grot (grenar och toppar) och andra 
restprodukter från skogs- och livsmedelsindustrin 
bidrar både till att främja biodrivmedelsmarknaden 
och den regionala utvecklingen. Detta kommer 
dessutom att vara nödvändigt för att möta inbland-
ningsgraden av biodrivmedel i bensin och diesel enligt 
reduktionsplikten.

Arbetet med att upprätta en välfungerande laddinfra-
struktur i länet har i och med Klimatklivet tagit fart 
vad gäller snabb-, destinations- och hemmaladdare. 
Enligt Trafikverket utgör hemmaladdning 80-90 
procent av den överförda energin till fordonet.17 Trots 
att publik laddning utgör en mindre del av antalet 
laddningar så är publika laddpunkter avgörande för 
omställningen till en fossilfri bilflotta, då de ökar 

räckvidden och förtroendet för laddfordon. Därmed 
krävs att laddinfrastrukturen byggs ut även i de delar 
av länet där det idag inte är kommersiellt gångbart. 
För att detta ska ske krävs det ofta att det offentliga 
finns med som medfinansiär i någon form.

Med offentlig upphandling som styrmedel finns goda 
förutsättningar att öka andelen förnybara drivmedel 
inom länets transportsektor, utan att ställa krav på 
något specifikt drivmedel. Utsläppsreduktionskrav i 
upphandling av transporter och fordon är en metod 
som bör främjas. Detta leder till ökad andel biodriv-
medel i den offentliga fordonsparken, vilket skapar 
transparens för länets industriverksamheter där det 
finns stor potential till att producera biodrivmedel i 
länet eller av råvaror hämtade från länet.

Inom biodrivmedelsproduktionen finns goda förut-
sättningar för att ta vara på restprodukter och sluta ett 
lokalt kretslopp. Lokala matrester och restströmmar 
från jordbruket, livsmedels- och skogsindustrin kan 
användas till att producera fordonsgas och biodiesel. 
Förutom att bidra till minskat fossilberoende skapar 
detta ett lokalt mervärde i form av fler arbetstillfällen 
och ökade ekonomiska intäkter. Därtill skapas en ro-
busthet och driftsäkerhet oberoende av andra länders 
utveckling eftersom hela processen kan lokaliseras. 
Därmed bör utbyggnaden av dessa anläggningar 
fortsätta i länet. Ett exempel på detta är Härnösand 
Energi & Miljös biogasproduktionsanläggningar i 
Älandsbro.

Fokusområde 1

Transporteffektivt  
samhälle och fossilfria 
transporter

Stor energi- och klimatnytta
För transportsektorn är det inom vägtrafiken som de 
största förändringarna behövs. Personbils- och tung 
fordonstransport behöver minskas och nya drivmedel 
behövs, så som förnybar el eller biodrivmedel. Därtill 
krävs förändrade transportvanor.

17 Trafikverket, 2018, Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar.
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Prioriterad aspekt — Beteendeförändringar
Utan förändrade transport- och resvanor kommer 
2030-målet att vara mycket svårt att nå. I rapporten 
Fossiloberoende fordonsflotta 2030 – Hur realiserar 
vi målet framgår det att beteendeförändringar står 
för ungefär en tredjedel av måluppfyllnadsbilden. 
Beteendeförändringar syftar till att få större andel 
att välja kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik 
i de vardagliga transporterna, samt att avstå från 
onödigt bilresande. För att uppmuntra till att fler 
väljer kollektivtrafik behöver dess attraktivitet höjas. 
Insatser som behöver prioriteras är: samordning 
mellan olika transportslag vid funktionella pendlar- 
och cykelparkeringar och hållplatser; höjd standard 
och tillgänglighet vid bytespunkter; informationsin-
satser för att positivt förändra invånarnas attityd till 
kollektivt resande. Arbetsgivare bör dessutom påverka 
anställdas resemönster till och från jobbet och i tjänst.

För glesbefolkade områden av kommuner är tradi-
tionell kollektivtrafik inte en optimal lösning. Nya 
innovativa lösningar behövs för att erbjuda möjlighet 
till kollektivt resande, som komplement och ersättning 
till bilen.

Förutom insatser som syftar till att ändra transport-
slag behövs insatser för att ge invånarna möjlighet 
att minska onödigt resande. Exempelvis genom att 
stimulera distansarbete, distansmöten och distansar-
betsplatser, och därigenom underlätta för medborgare 
som bor utanför centralorten eller i en annan kommun 
att arbeta på distans. Detta i kombination med att 
kollektivtrafiken ersätter persontransport med bil 
minskar miljöpåverkan samtidigt som den regionala 

tillgängligheten till arbetsplatser, skola och rekreation 
bidrar till den regionala utvecklingen. Detta ger 
samhällen utanför centralorter möjligheter till 
utveckling i form av ökad verksamhet även under 
dagtid. En förutsättning för denna förändring är 
snabbare utbyggnad av bredband i de områden som 
idag saknar höghastighetsbredband.

Prioriterad aspekt — Infrastruktur
En väsentlig del i att kunna möjliggöra beteende-
förändringar är en väl utbyggd och planerad infra-
struktur, såväl inom som utanför centralorter. Inom 
centralorter och i deras närområden behöver cykel- 
och gångtrafik prioriteras högre genom utbyggnad 
av gång- och cykelstråk, mer gång- och cykelvänlig 
stadsplanering och förbättrade cykelparkeringar sett 
utifrån väder- och stöldrisksperspektiv. I och med 
att elcykeln blir allt vanligare kommer avstånden för 
cykelpendling troligen att öka, vilket driver en ökad 
efterfrågan på cykelvägar in till centralorter.

Kollektivt resande behöver förenklas och samordnas. 
Byte av färdmedel behöver underlättas: det anslutande 
fordonet behöver finnas nära det inkommande. Till 
detta hör även pendelparkeringar i anslutning till 
busshållplatser och tågstationer för de som inte har 
möjlighet att resa kollektivt direkt från hemmet. 
Avgångstider behöver samordnas för att göra det mer 
attraktivt att resa kollektivt och minska restiderna.

Angående godstransporterna tar regeringens nationel-
la godstransportstrategi18 upp tre viktiga aspekter för 
att nå de nationella målen: längre och tyngre fordon, 
överflyttning från väg till järn- och sjötrafik, samt 

18 Regeringskansliet, 2018, Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi.

Höga kusten-bron. Foto: Thomas Steinwall
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2026—2045
• Olika trafikslag är väl synkroniserade och det 

är enkelt att resa kollektivt; befolkningen 
har anammat en ny attityd till mobilitet och 
bilanvändning minimeras

• Väl utvecklad infrastruktur för järnväg och 
sjöfart; nuvarande flaskhalsar är bortbyggda

• Fordonsflottan är i stort fossilfri

• Hög andel biodrivmedel som produceras och 
används lokalt

2020—2025
• Bättre utnyttjande av diverse restströmmar 

för biodrivmedelsproduktion

• Minskning av personbilsresor genom ökad 
kollektivtrafikanvändning, gång- och 
cykeltrafik och distansmöten

• Beslut om nationella investeringar för 
att bygga bort flaskhalsar i det regionala 
järnvägsnätet och främja närsjöfarten

• Stark utveckling av infrastruktur för laddfor-
don och förnybara drivmedel

Därmed är det också av vikt att uppgradera 
bärighetsklassen på vägarna för att möjliggöra 
tyngre och effektivare godstransport på väg fram till 
överflyttningen till räls- och sjötransport. En upp-
gradering av bärighetsklassen förväntas effektivisera 
bränsleförbrukningen med ca 10 procent20 per enhet 
transporterad vara samt bidra till minskade kostnader 
vilket ses som viktigt för bioekonomins och industrins 
utveckling i länet.

Viktiga aktörer
Kommuner, drivmedelsproducenter och distributörer, Region Västernorrland, 
Trafikverket, Energimyndigheten, elnätägare.

Framtidsvisioner

tillsammans med ökad elektrifiering och biodrivme-
delsanvändning. I länet finns flera järnvägssträckor 
i behov av upprustning och kapacitetsökning. Det 
s.k. kuststråket mellan Gävle och Umeå sträcker sig 
genom länet och spelar tillsammans med Ådalsbanan 
och Mittbanan en avgörande roll för länets möjligheter 
att flytta över person- och godstrafik från vägnätet till 
järnvägen. Alla dessa behöver förstärkas, tillsammans 
med det kapillära järnvägsnätet.

I rapporten Åtgärdsvalsstudie Kuststråket Gävle- 
Umeå identifieras avsaknad av dubbelspår, uppställ-
ningsspår och underhållsspår som några anledningar 
till brist på kapacitet och tillförlitlighet.

Den nationella planen (2014-2025)19 poängterar att 
underhållsskulden för merparten av kuststråkets 
delsträckor kommer att öka, vilket leder till ytterligare 
försämrad funktionalitet, såvida inte nationella inves-
teringar i kuststråket genomförs. I åtgärdsvalsstudien 
redovisas flertalet åtgärdspaket som syftar till att 
öka kapaciteten och tillförlitligheten på sträckan och 
därigenom möjliggöra en överflyttning av gods- och 
persontrafik från väg till järnväg.

Mittbanan, som sträcker sig från Sundsvall till Trond-
heim i Norge via Storlien, är precis som Kuststråket i 
behov av kapacitets- och säkerhetsförbättringar för att 
säkra gods- och persontrafiken. Mittbanan samman-
kopplar Atlanten med Bottenhavet och har därigenom 
potential att skifta vägtransporter till sjö och räls.

Då järnvägsnätet är begränsat geografiskt kommer 
viss transport av gods att behöva göras på väg. 

19 Trafikverket, 2017, Kuststråket Gävle-Umeå.
20 Trafikverket, 2014, Tyngre fordon på det allmänna vägnätet.

Tåg i snörök. Foto: Ida Lundmark
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Med den stora mängden skog och den befintliga 
näringsstrukturen har Västernorrland mycket goda 
förutsättningar att driva omställningen till en mer 
biobaserad ekonomi. Västernorrland är Sveriges femte 
största skogslän med 1,9 miljoner hektar skogsmark, 
vilket motsvarar 88 procent av länets landareal. 
Av denna skogsmark är närmare 90 procent (1,7 
miljoner hektar) produktiv. Skogsägarna är till 54 
procent privata aktiebolag, 41 procent enskilda privata 
skogsägare och resterande fem procent stiftelser, 
kommuner med flera. Västernorrland består till 
stora delar av landsbygd med många småföretagare 
där skogsbruket spelar en betydande roll för både 
den privata och lokala ekonomin. Skogsbruk och 
skogsindustri står för åtta procent av länets brutto- 
regionalprodukt och skogsnäringens andel av 
industrins förädlingsvärde i länet ligger på drygt 35 
procent.21, 22 I omställningen förväntas bioekonomins 
värde för ekonomin att öka och har därmed en 
avgörande roll för den regionala utvecklingen, såväl  
på gårdsnivå som i förädlingskedjan.

För omställningen av samhället krävs en stärkt 
bioekonomi och då är det viktigt med en aktiv och 
långsiktig skogsnäring där skogens resurser används 

Fokusområde 2

Stark och långsiktig 
bioekonomi

En balans mellan klimatnytta och 
andra miljömål
I länet finns stora möjligheter att använda lokala skogsrå-
varor för substitution av produkter med hög klimatbelast-
ning. Substitutionen kan bidra till både regional utveckling 
och minskad klimatpåverkan. Samtidigt måste andra 
värden som biologisk mångfald och naturturism värnas.

med största möjliga klimat- och miljönytta. Hög- och 
lågvärdiga produkter från biomassa kan ersätta 
produkter som orsakar utsläpp av fossil CO2. Att 
ersätta produkter som orsakar fossila utsläpp på detta 
sätt kallas substitution.

Exempel på vad en högvärdig produkt som trä 
används till är timmer som konstruktionsmaterial, 
där det substituerar betong och stål. Som figur 6 visar, 
så kan andra delar av trädet: massaveden och restpro-
dukter som grot och flis användas för andra ändamål, 
så som produktion av biobaserade kemikalier som 
ersätter olje- eller kolbaserade ämnen, cellulosaba-
serad textil, biodrivmedel och energiutvinning. Från 
en klimatnyttosynpunkt är värdet högre ju längre 
produkten är i användning och ju mer utsläppsinten-
siv produkten som substitueras är. Det är viktigt att 
sprida kunskap om förädlingskedjan i bioekonomin: 
tas restprodukter väl omhand ökar utbytet per fällt 
träd och det ökade behovet av skogsavverkning blir 
lägre. En kraftig ökning av biobaserade produkter 
kan dock leda till risker i försörjningen av råvaror och 
konkurrens om råvaror kan uppstå mellan industrier. 
Därför är dialogen viktig mellan skogsindustrin och 
industrier som utnyttjar deras produkter. I denna 

dialog är det viktigt att andra intressen, som natur-
vård, är representerade, då ett för stort uttag riskerar 
andra värden i skogen.

Bioraffinaderiutvecklingen är viktig i länet, både från 
en klimat- och arbetstillfällesynpunkt, då den säkrar 
tillgången till biodrivmedel. I Örnsköldsvik kommun 
finns redan Domsjö Fabriker med utvecklad bioraffi-
naderikapacitet. I länet finns många massabruk som 
kan konverteras till bioraffinaderi.

Samtidigt som vi arbetar för ökad substitution är det 
viktigt att balansera utvecklingen av bioekonomi med 
andra miljö- och hållbarhetsmål och värden. Hur 
skogsnäringen och bioekonomin påverkar biologisk 
mångfald och habitat, ekosystemtjänster, markkemi, 
yt- och grundvattenkvalitet, nettoutsläppen av 
växthusgaser samt lokalbefolkningens välbefinnande 
är samtliga viktiga hållbarhetskriterier att beakta.

21 Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Skogsstyrelsen m.fl. 2018, Regionala skogsprogrammet, Slutdokument förstudie.
22 Skogsägarna, 2019, Skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd.

Figur 6. Kaskadeffekten inom bioekonomin som visar vilken del av trädet går till vilka typer av produkter. Sveaskog.
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Skog på Mjältön. Foto: Erik Engelro

Prioriterad aspekt — Trähusbyggande
För ett skogslän som Västernorrland finns det fördelar 
för både klimatarbetet och den regionala utvecklingen 
genom att främja trähusbyggande. Västernorrland 
är ett län där skogs- och träindustrin under lång tid 
har varit, och kommer att vara, en viktig näringsgren 
med en starkt utvecklad kompetens. Ett ökat fokus 
på trähusbyggande i länet skapar möjligheter till ökat 
lokalt förädlingsvärde av skogsråvaran, vilket gynnar 
regional utveckling, då dessa produkter och tjänster 
kan exporteras utanför länets gränser.

I och med att uppförandefasen är den del av 
byggprocessen som står för en allt större del av 
fastighetens totala växthusgasutsläpp kommer dessa 
utsläpp att få en allt större betydelse. Då är det främst 
konstruktionsmaterialets tillkomst som orsakar 
utsläpp och där har trä generellt lägre klimatpåverkan 
än t.ex. betong eller stål.23 Dessutom lagrar trähus 
kolet i byggnader under lång tid, vilket har en positiv 
effekt på växthusgasutsläppen under det närmaste 
århundradet.

Intresset för trähusbyggande har ökat i hela landet 
och kommer förmodligen att fortsätta öka på grund av 
dess klimatfördelar. Ett skogslän som Västernorrland 
bör vara pådrivande eftersom det finns goda möjlig-
heter att verka under hela värdekedjan från frö till 
konstruktionsmaterial, samt att driva innovation och 
forskning inom sektorn.

23 Sveriges Byggindustrier, 2016, Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus – 
LCA av fem byggsystem. Underlagsrapport.

Prioriterad aspekt — Kompetensförsörj-
ning och utbildning
En utökad bioekonomi med skogsråvara som bas 
i fler produkter kräver en försörjning av utbildad 
arbetskraft i hela värdekedjan, från plantsättning 
och avverkning till forskning och innovation. 
Skogsnäringen besitter kunskap och förståelse kring 
skogens potential och begränsningar för att bidra 
till att uppnå Sveriges energi- och klimatmål. Denna 
kunskap behöver föras ut till både beslutsfattarna och 
allmänheten för att stärka förståelsen för skogens roll 
i omställningen till ett fossiloberoende samhälle.

Förstudien till det regionala skogsprogrammet 
konstaterar att det idag råder brist på arbetskraft 
inom skogsnäringen och att sökandetalen till utbild-
ningarna är sjunkande på både gymnasienivå och 
eftergymnasiala utbildningar. Det behöver därmed 
göras insatser för att säkerställa försörjningen av 
arbetskraft inom skogsnäringen för att möjliggöra 
omställningen till en mer biobaserad ekonomi. Inom 
högre utbildning bör det dessutom finnas ett fokus på 
forskning och produktutveckling för att länets aktörer 
ska bibehålla en ledande position. Exempel på insatser 
som idag görs är Skogen i skolan, som är ett nationellt 
samverkansprogram mellan skolan och Sveriges 
skogliga intressenter. I takt med att urbaniseringen 
fortsätter blir avståndet mellan unga och skogen allt 
större. Därför blir denna typ av insatser allt viktigare 
för att ge barn och unga förståelse för skogens värde 
och skapa ett intresse av att verka i skogen. Detta kan 
också förbättra förståelsen av vikten av att bevara 
biologisk mångfald och skapa intresse för friluftsliv.

Många av de skogliga arbetstillfällena finns på mindre 
orter nära skogen, vilket skapar arbetsmöjligheter på 

Publik under föreläsning. Foto: Matej Kastelic
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orter som annars har svårt att erbjuda arbetstillfällen. 
På så sätt bidrar utbildningsinsatser inom skogsnä-
ringen och bioekonomin till att utveckla mindre orter 
i länet.

I och med att framtidens samhälle kommer att använ-
da biobaserade material i större utsträckning, föds ett 
behov av nya kompetenser även efter tillverkning: t.ex. 
kommer trähus ställa annorlunda krav på underhåll.

Prioriterad aspekt — Hållbart skogsbruk
En förutsättning för att uppnå största möjliga 
klimatnytta med skogen är att ett långsiktigt hållbart 
skogsbruk förs. Vi måste värna den biologiska 
mångfalden och andra ekosystemtjänster, som rening 
av vatten och luft, samt sociala värden som är starkt 
kopplade till en god folkhälsa. Därmed krävs både 
miljöhänsyn i skogsbruket och att vissa skogsområden 
skyddas helt. Arbetsmetoders lokala påverkan behöver 
analyseras, för att minimera utsläpp från mark och 
påverkan på ekosystem när uttag av råvara sker.

Genom substitution av fossilintensiva produkter 
minskar växthusgasutsläppen. När skogen växer tas 
koldioxid upp från atmosfären och binds i växter och 
träd och skapar på så sätt ett kolförråd. I takt med 
att träbaserade produkter bryts ner eller förbränns 
frigörs åter kolet i form av CO2. Gammal skog som 
undantas från avverkning fortsätter att binda kol i 
lägre takt, men den ökar i andra värden, som t.ex. 
biologisk mångfald och naturturism.24 En optimal 
balans mellan bioekonomin och andra värden behöver 
finnas genom en samhällsdialog där olika intressen 
möts.

För rättvisa utvärderingar av klimat- och miljöpå-
verkan av olika åtgärder är det viktigt att inkludera 
effekter över ett större landområde och längre tids-
perspektiv. Man bör även beakta att det finns andra 
aspekter som påverkar växters förmåga att binda kol, 
däribland kvävemängden som begränsar tillväxten i 
våra boreala skogar.25

2026—2045
• Välutvecklad substitution bidrar till lägre 

utsläpp från uppföringsfasen av byggnader, 
och till utfasning av olja och fossilplast

• Samsyn kring hållbart skogbruk i länet där 
skogen bidrar till både regional utveckling 
och stärker andra värden, som biologisk 
mångfald

• Väl utvecklad kapacitet av bioraffinaderi  
i länet

2020—2025
• Utvecklad trähusstrategi för länet

• Ökat intresse för skogliga yrken

• Högre andel skogsråvaror från länet utnyttjas 
till drivmedel

Viktiga aktörer
Skogsstyrelsen, Region Västernorrland, massa-, papper- och sågverksindustrier, 
Länsstyrelsen Västernorrland, länets skogsägare, Mittuniversitetet, 
intresseorganisationer, Sveriges lantbruksuniversitet.

Framtidsvisioner

24 Skogsstyrelsen, 2018, Skogen lagrar kol.
25 Forskning.se, 2008, Kvävefixering i våra barrskogar förklaras av forskare vid SLU.

Skogsröjning pågår. Foto: Kristofer Lönnå
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Utsläppsstatistik från bygg- och fastighetssektorn 
utgörs ofta endast av de växthusgasutsläpp som sker 
under förvaltnings- och driftskedet, vilket gör att 
utsläppen från bygg- och fastighetssektorn i Sverige 
är relativt låga i jämförelse med andra sektorer. 
Utsläppen under förvaltnings- och driftskedet 
kommer främst från elanvändning, uppvärmning 
och nedkylning. Uppvärmningen sker idag främst via 
fjärrvärme eller värmepumpar. Eftersom produktion 
av el och fjärrvärme inte orsakar stora utsläpp i Sve-
rige är sektorns utsläpp låga i statistiken. Skulle även 
utsläppen från byggprocessen (s.k. uppströms utsläpp) 
räknas in så skulle sektorns växthusgasutsläpp vara 
ungefär dubbelt så stora.26

De uppströms växthusgasutsläppen räknas idag 
till industrisektorn, transportsektorn, eller till ett 
annat lands utsläpp om produkten är producerad 
utomlands. I takt med att växthusgasutsläppen under 
fastigheters förvaltnings- och driftskede minskar, blir 
det viktigare att minska utsläpp och miljöpåverkan 
under resterande delar av fastighetens livscykel, dvs i 
byggprocessen och rivningen. Därtill är det viktigt att 
samhället effektivt utnyttjar de fastigheter som redan 
är uppförda då det kräver mindre energi och resurser 
än att bygga nytt.

Som beskrivs i fokusområde 5 blir vikten av att 
utjämna effektvariationer i elsystemet allt större. 
Detta för att minska belastningen på elnäten, 
kostnader och utsläpp, då elproduktionen under 
effekttopparna oftast är dyr och har stor klimatpåver-
kan. Försäljningen av värmepumpar har det senaste 
decenniet ökat kraftigt, även till fastigheter med 
tillgång till fjärrvärme, vilket har bidragit till att öka 
elbehovet under de kallaste perioderna. Den tillgång 
på el- och värmeproduktion från att elda biomassa 
som finns i länet bör nyttjas för att värma fastigheter, 
då kraftvärmen stabilt kan producera el och värme 
under årets kallaste perioder, och på så sätt dämpa 
effekttopparna då efterfrågan och priset på el är som 
högst. Nya lösningar i fastigheter, som energilager 
kombinerat med solceller och smarta hem-lösningar, 
kan också bidra till att utjämna effektbehovet.

Vidare är det av stor vikt att fortsätta det påbörjade 
energieffektiviseringsarbetet av det befintliga 
fastighetsbeståndet, speciellt vid renovering, då det 
är ett effektivt sätt att minska energianvändningen i 
sektorn. Minskad energianvändning från fastigheter 
öppnar dessutom upp för energianvändning i andra 
sektorer, vilket blir viktigt då elektrifieringen av 
samhället kommer att fortgå.

Fokusområde 3

En hållbar bygg- och 
fastighetssektor

Stor energi- och klimatnytta
Ökad samverkan inom sektorn kan snabba på energi- 
effektiviseringen. Effektivt användande av energi har såväl 
ekonomiska fördelar som positiva miljö- och klimateffekter, 
då resurser frigörs till områden där de gör mer nytta. 
Utökat utnyttjande av biobaserad fjärrvärme har stor 
klimatnytta och kan bidra till ett jämnare effektuttag.

26 IVA, 2014, Klimatpåverkan från byggprocessen.

Prioriterad aspekt — Samverkan
För såväl små som stora fastighetsägare är energi- 
och klimatfrågor komplexa att hantera. Oavsett 
företagsstorlek och ägandeform kan det vara svårt 
att hålla sig helt uppdaterad då framstegen är många. 
Därmed kan det som beställare vara svårt att fatta 
energi- och klimatmässigt bra beslut. Samverkan är en 
väg att nå bättre beslut. För att lära av varandra krävs 
att samverkansplattformarna inom länets bygg- och 
fastighetssektor utvecklas. Genom ökad samverkan 
möjliggörs bl.a. gemensam återföring av erfarenheter 
vid nybyggnationer och energieffektivisering, sprid-
ning av goda exempel, samordnade upphandlingskrav 
på byggbolag och leverantörer samt ökade möjligheter 
att nyttja spillvärme från industrier på ett effektivt 
sätt. Detta underlättar för både byggare och kommu-
ner: marknaden ger tydligare signaler och kommuner 
och deras upphandlingsenheter kan få stöd kring 
klimatsmart byggande.

Med ökad samverkan finns även goda möjligheter 
till att utforma en gemensam färdplan för bygg- och 
fastighetssektorn med lokala mål och aktiviteter. 
Förutom att en sådan färdplan tydliggör arbetet för 
att nå Sveriges energi- och klimatmål så skapar det en 
gemensam bild för Västernorrlands bygg- och fast-
ighetssektor framåt. Inom Västernorrland finns idag 
planer på att utvärdera möjligheterna till en samver-
kansplattform för offentligt ägda fastighetsbolag.

Prioriterad aspekt — Kultur- & beteende-
förändringar
Bygg- och fastighetssektorn har en stark bransch- 
kultur med väl beprövade arbetsmetoder och materi-
alval. I en sådan kultur tenderar användandet av nya 

material och arbetsmetoder att möta motstånd. För att 
bygg- och fastighetssektorn ska bidra till att minska 
växthusgasutsläppen krävs att nya arbetsmetoder och 
byggmaterial anammas. Mellan 1874 och 1994 var det 
förbjudet att bygga flervåningshus med trästomme, 
vilket har cementerat en stark kultur inom bygg- och 
fastighetssektorn att använda betong och stål som 
stommaterial för större byggen.27 Byggmaterial 
blir allt viktigare då byggprocessen står för en allt 
större del av växthusgasutsläppen under byggnadens 

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

Inre hamnen i Sundsvall. Foto: Anna Molin
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livslängd. Sedan byggandet av miljonprogrammen har 
betong varit det dominerande konstruktionsmaterialet 
vid byggnation av flerbostadshus. För att öppna 
upp för andra stommaterial behövs kultur- och 
beteendeförändringar. Västernorrland är ett skogslän, 
och därmed finns flera fördelar med att använda trä 
förädlat i länet som konstruktionsmaterial. Dels har 
trä som stommaterial generellt en låg klimatpåverkan 
och dels bidrar regionalt förädlat trä till regional 
utveckling. För Västernorrland som län finns alltså 
flera anledningar till att främja ökat trähusbyggande, 
något som lyfts i avsnittet Bioekonomi.

Betydelsen av energieffektivisering inom sektorn 
behöver förstärkas. Bland många företagare priorite-
ras investeringar i stödprocesser som uppvärmning, 
belysning och ventilation ned till förmån för investe-
ringar kopplade till kärnverksamheten.

Här behövs insatser från sektorn för att visa på 
lönsamheten som finns i investeringar kopplade till ef-
fektivisering både avseende el- och värmeanvändning. 
Ofta är systemanalyser det bästa sättet att maximera 
klimatnytta av investeringen. Ett exempel på det är 
totalmetodiken. Den sätter samman flera energieffek-
tiviseringsåtgärder i ett paket, då de tillsammans kan 
uppnå lönsamhetskrav som varje åtgärd för sig inte 
gör. Även inom bostadssidan finns stor potential för 
energibesparingar. Under miljonprogramsåren 1965-
1975 byggdes en stor mängd flerfamiljshus och stora 
bostadskomplex som idag står inför renoveringsbehov. 
Vid dessa renoveringar krävs åtgärder som är både 
kostnads- och energieffektiva.

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

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

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

2026—2045
• Ökat trähusbyggande i länet

• Innovativa lösningar har tagits fram som 
bidrar till att hantera effektvariationer i 
el- och värmesystemen

• Samverkan i hög grad mellan skogsindustrin, 
byggindustrin och upphandlare

• Välutbildad personal inom upphandling och 
fastighetsdrift angående klimatoptimerade 
fastigheter

2020—2025
• Insatser för bred förankring och engagemang 

avseende investeringar i förnybar energi, 
energiteknik och energieffektivisering

• Utbildningsinsatser inom energieffektivisering 
och -optimering i befintliga fastigheter

• Ökat samarbete inom länets bygg- och 
fastighetssektor

• Hög grad av energieffektivisering av befintligt 
fastighetsbestånd

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

Framtidsvisioner
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Hushållens konsumtion
64 Mt

Utsläpp som sker i Sverige (Mt CO2e)

Utsläpp som sker utomlands (Mt CO2e)

Den höga konsumtionen av varor är en betydande 
orsak till att vårt resursuttag är större än vad jorden 
klarar av. Enligt forskarnätverket Global Footprint 
Network lever genomsnittsmänniskan som om det 
finns 1,7 jordklot. För Sverige är den siffran fyra 
jordklot (regional statistik saknas i dagsläget).28 
Sverige har därmed 14:e störst resursuttag per person 
i världen och en stor del av detta beror på vår konsum-
tion. Varken Sveriges eller världens konsumtionsvanor 
är långsiktigt hållbara och måste därför förändras. 
Omställningen behöver ske genom ren konsumtions-
minskning av utsläppsintensiva varor och aktiviteter, 
genom förändrade produktval och konsumtionsvanor, 
samt förbättrade produktionsmetoder.

Förutom att vår intensiva konsumtion utarmar 
jordens resurser medför den stora växthusgasutsläpp. 
Utsläpp från svensk konsumtion uppgick 2016 till 
ungefär 100 miljoner CO2e,11 varav ca en tredjedel 
härrör från aktiviteter i Sverige, s.k. territoriella 
utsläpp.29 Territoriella utsläpp används för uppföljning 
av våra nationella klimatmål samt inom EU och FN, 
men speglar inte ett lands påverkan på jorden korrekt. 
2017 var Sveriges territoriella utsläpp 26 procent lägre 
än 1990, men de konsumtionsbaserade utsläppen 

Fokusområde 4

Hållbar konsumtion
Stor klimatnytta och potential för 
regional utveckling
Genomsnittssvensken förbrukar genom sin konsumtion 
resurser som kräver fyra jordklot idag. Detta är inte 
långsiktigt hållbart, och det krävs en minskad materiell 
konsumtion. Samtidigt behöver produktion och tjänster 
som förlänger produkters liv främjas.

har ökat i en sådan takt att de neutraliserar denna 
minskning. I de konsumtionsbaserade utsläppen ingår 
flyget och allt vi konsumerar, och för en genomsnittlig 
svensk är transport (inklusive bil och flyg) och 
köttätande de två största källorna till utsläpp. Se figur 
7 för en översikt av Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp.

Den enda tydliga minskningen av konsumtionsba-
serade växthusgasutsläpp i Sverige skedde 2009, 
då de minskade med ca 12 procent som en följd av 
finanskrisen hösten 200829. All konsumtion är inte av 
ondo; en viss nivå är nödvändig för vår välfärd. Den 
konsumtion vi behöver bör följa två närbesläktade 
principer: cirkulär ekonomi och avfallstrappan. 
Cirkulär ekonomi dikterar att ingenting är avfall; allt 
avfall som uppstår i produktion och när produkten  
är uttjänt ska tas tillvara som nytt material. Avfalls- 
trappan, illustrerad i figur 8, säger att man i första 
hand ska man minska mängden konsumtion och 
återbruka eller reparera produkter. Att förbränna eller 
deponera avfallet bör undvikas till högsta möjliga 
grad. För att samhället ska efterleva dessa principer 
behöver man redan i produktionen beakta hur 
varor och produkter kan repareras, uppdateras eller 
återvinnas.

Prioriterad aspekt — Offentlig upphandling
En betydande del av Sveriges och Västernorrlands 
konsumtion sker via offentlig upphandling. Kon-
sumentverket beräknar att värdet av de inköp som 
omfattas av offentlig upphandling uppgår till ungefär 
en sjättedel av Sveriges BNP, vilket motsvarade 642 

28 WWF, 2018, Living Planet report 2018: 60-procentig nedgång av bestånden av vilda rygggradsdjur sedan 1970.
29 Naturvårdsverket, 2018, Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2018.

miljarder kronor 2015.30 Sett utifrån detta har de of-
fentliga verksamheterna goda möjligheter att påverka 
konsumtionen i landet. 2016 stärktes påverkansmöj-
ligheterna ytterligare i och med att livscykelperspektiv 
tillkom i lagen om offentlig upphandling (2016:1145). 
Även s.k. innovationsupphandlingar kan nyttjas i syfte 
att minska klimatpåverkan, då utrymme lämnas åt 
företaget att möta upphandlingskraven på innovativa 
sätt.31

Det finns alltså goda möjligheter för offentliga verk-
samheter att använda upphandling som verktyg för att 
främja energi- och klimatarbete. De större offentliga 
verksamheterna har i många fall förutsättningar 
att ställa klimat- och energikrav för att vara en 
föregångare och på så sätt skapa stabila marknader 
för mer hållbara konsumtionsval. Ett exempel är att 

Figur 7. Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp samt var de härrör ifrån. 
”Insatser” syftar på varor som 
importeras för att kunna producera 
saker och inkluderar, utöver delar för 
industrin, drivmedel och gödsel till 
jordbruket. Figur: Naturvårdsverket.

30 Konkurrensverket, 2018, Statistik om offentlig upphandling.
31 Upphandlingsmyndigheten, 2019, Innovation.

Figur 8. Avfallstrappan i miljöbalken visar hur avfall ska tas hand om och 
i vilken prioriteringsföljd.

1. Förebygga

2. Återanvända

3. Materialåtervinna
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det inom transportsektorn finns goda möjligheter att 
på regional och lokal nivå skapa större efterfrågan på 
förnybara drivmedel eller laddpunkter genom att upp-
handla fossilfria fordon. Detta leder också till att en 
andrahandsmarknad för dessa fordon bildas samtidigt 
som privata bilister kan utnyttja infrastrukturen som 
byggs. Ett annat område där upphandlingens kraft 
kan vara stor är inom utfasningen av plast baserad på 
fossila bränslen. Utöver plastens negativa påverkan på 
närmiljön och havet så släpps det fossila kolet ut som 
CO2 när plasten förbränns för energiutvinning.

Även myndigheter som inte upphandlar stora volymer 
har en viktig roll som offentlig förebild, genom 
exempelvis hållbarhetspolicys och hållbara resvanor, 
vilket skapar trovärdighet för myndigheten.

Dialoger mellan upphandlare, producenter och 
leverantörer för att förstå och bemöta varandras 
utmaningar underlättar hållbara upphandlingar. Ett 
problem som ofta lyfts för mindre lokala producenter 
är att de har svårt att garantera de volymer som de 
offentliga verksamheterna önskar. Å andra sidan kan 
ett kontrakt med en offentlig aktör säkerställa en viss 
säljvolym, vilket i sin tur kan skapa möjligheter att 
utveckla verksamheten och öka produktionen. Genom 
att främja samverkan och innovativa upphandlings-
former ökar möjligheterna till att lösa denna typ av 
situationer.

Det är av stor vikt att upphandlingarna följs upp 
och myndigheter kontrollerar så att produkten eller 
tjänsten verkligen lever upp till upphandlingens krav. 
Uppföljning och utbildning inom de egna organisatio-
nerna är därför viktigt.

Prioriterad aspekt — Beteendeförändringar
En förutsättning för att de nationella och internatio-
nella klimatmålen ska uppnås är att konsumtions-
vanorna ändras. Konsumtionen av vissa produkter 
behöver minska både för minskade växthusgasutsläpp 
och för hushållning av våra begränsade resurser.

Livslängden på produkter behöver bli längre och när 
produkten inte längre är brukbar ska den återvinnas. 
Det bör läggas fokus på att utveckla en tjänstesektor 
där produkter renoveras, repareras och uppdateras 
istället för att kasseras. Med ökat fokus på renovering 
och uppdatering minskar såväl utsläppen från 
transporter som från produktionen, samtidigt som det 
främjar lokalt företagande. Redan idag ser vi tenden-
ser till denna omställning då fler och fler företag tar 
tillbaka produkter som de tidigare sålt.

Att konsumera tjänster istället för produkter bidrar 
oftast till lägre klimatpåverkan och mindre uttag 
av naturresurser. Att utveckla lokala tjänster som 
natur- och kulturupplevelser bör därför främjas. Detta 
blir en viktig del i Västernorrlands omställning till 
en större tjänstesektor där det finns stora möjligheter 
då Västernorrland är ett län med världsunik natur. 
Naturturismen växer på såväl global nivå som i 
Sverige. Denna utveckling skapar även möjligheter till 
ett förändrat synsätt på konsumtion: en övergång från 
att befolkningen konsumerar saker till att konsumera 
upplevelser. Detta kan bidra till djupare förståelse 
och uppskattning för naturen och på så sätt höjs dess 
värde. Att utveckla länets friluftsliv och naturturism 
främjar den regionala utvecklingen, omställningen 
och folkhälsan. Utvecklingen för länets besöksnäring 
har de senaste åren varit mycket stark och sedan 2010 
har andelen gästnätter ökat stadigt.32

En betydande del i hållbar naturturism är hållbara 
transportmöjligheter till destinationerna. Möjlighe-
terna till kollektiva och fossilfria resor hela vägen 
fram till destinationerna behöver stärkas. En annan 
viktig del är möjligheterna till att hyra utrustning vid 
destinationen, då detta minskar lasten som behöver 
transporteras till destinationen. Detta underlättar 
nyttjande av kollektivtrafiken, samtidigt som det 
bidrar till den önskade minskningen av onödig 
produktkonsumtion.

Prioriterad aspekt — Lokala livsmedel
Livsmedelskonsumtion är en betydande del av 
konsumtionen. Det finns många positiva effekter 
med såväl produktion som konsumtion av lokala 
och regionala livsmedel. Dels bidrar det till en ökad 
regional utveckling där livsmedelsproduktion som 

Rökt västernorrländskt älghjärta. Foto: Ida Nilsing

32 Regeringen, 2016, Strategi för hållbar konsumtion.
33 En ny regional livsmedelsstrategi kommer under 2020 att tas fram av 

länsstyrelsen och gå in på djupet i dessa frågor.
34 Jordbruksverket, 2019, Konsumtion och förbrukning av kött.

I folkvimlet. Foto: Mostphotos

följer svenska lagar stöttas och fler arbetstillfällen 
skapas. Därmed bör mer säsongsvarierade kostvanor 
främjas då det stärker denna rörelse. Dels bidrar det 
till att minska de långväga transporterna som idag 
till stor del sker med fossila bränslen via sjö- och 
vägtransport. Fler betande djur i länet är också en 
förutsättning för att kunna nå miljömålen Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.33

Samtidigt som närproducerade livsmedel bör främjas, 
så behöver konsumtionen av importerat kött minska 
i Sverige, då nötkött orsakar mest utsläpp inom 
livsmedelsproduktionen. Mellan 1990 och 2010 ökade 
köttkonsumtionen i Sverige med runt 40 procent 
och idag importeras ungefär hälften av allt kött. De 
senaste åren har det skett ett trendbrott, då konsum-
tionen uppskattas ha minskat årligen sedan 2016.34 
En minskning är fördelaktig både ur klimat- och 
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hälsosynpunkt. Livsmedelsverket rekommenderar ett 
intag av ca 500 g i veckan, vilket är ungefär hälften av 
dagens nivåer.35

Matsvinnet behöver även minskas radikalt. Enligt 
FN:s globala hållbarhetsmål ska det globala matsvin-
net per person halveras till 2030. I Sverige kastas mest 
matavfall i hushållen, även om matsvinn förekommer 
i samtliga led av livsmedelskedjan: produktion, 
grossist, leverantör, butiker, restauranger36. Därmed 
behöver det ske förändringar i alla led för att halvera 

35 Livsmedelsverket, 2019, Kött och chark - råd.
36 Naturvårdsverket, 2019, Matavfallsmängder i Sverige.
37 Alla dessa aspekter och jordbrukets roll i att bekämpa klimatförändringar uppmärksammas i IPCC:s senaste rapport om markanvändningen och klimatet från 

september 2019.

2026—2045
• Förändrade konsumtionsmönster med större 

andel tjänster och återbruksvaror, och lägre 
nivå av materiell konsumtion

• Nya affärsmodeller för att hyra, uppdatera 
och renovera produkter

• Nivån av produktion och konsumtion av lokal 
mat är hög, med mycket lite svinn

2020—2025
• Innovativa offentliga upphandlingar förbättrar 

förutsättningar för mindre och lokala aktörer

• Förändrad kosthållning med mer säsongs- 
varierad kost, ökad andel lokalproducerad 
mat samt mindre andel kött

• Minskat matsvinn i hela livsmedelskedjan, 
från producent till konsument

• Utfasning av fossil plast

Viktiga aktörer
Kommuner, Region Västernorrland, statliga myndigheter, livsmedelsproducenter,
intresseorganisationer, kommunala avfallsbolag, destinationsbolag, friluftslivsbolag.

Framtidsvisioner

Aspby gård i Styrnäs. Foto: Dan Tjell

matsvinnet. För att nå målet behövs breda åtgärder, 
som ökad samverkan i livsmedelskedjan, informa-
tionskampanjer och ökad medvetenhet kring svinn 
och matsäkerhet, samt kunskap om att ta hand om 
hela grönsaken och djuret. Frukt och grönsaker som 
idag sorteras ut och blir matsvinn enbart på grund av 
oattraktiv form eller färg bör tillvaratas. Hanteringen 
av dessa varor har möjlighet att skapa nya marknader. 
Det svinn som ändå uppstår bör samlas in och bidra 
till den regionala biogasproduktionen.37
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Fokusområde 5

Framtidens elsystem
Stor klimatnytta, stora möjligheter 
och utmaningar
Ökad tillförsel av sol- och vindkraft kräver nya metoder 
för hantering av effekttoppar i det svenska elnätet. 
En stor utmaning för det framtida elsystemet i Sverige 
är hantering av effekttopparna, både när det gäller 
produktionstopparna och topparna i effektuttag. Men 
det finns också fördelar när mindre aktörer producerar 
sin egen el. När elen konsumeras närmare produktionen 
minskar värmeförlusterna.

Internationellt sett stod el- och värmeproduktion 
för 42 procent av världens växthusgasutsläpp under 
2016.38 I Sverige var denna siffra 10 procent, då el- och 
värmeproduktionen till hög grad är förnybar här.39 

Västernorrland är ett av länen med högst andel förny-
bart producerad el per invånare, och under de senaste 
åren har länet stått för 8-10 procent av landets totala 
elproduktion. Vattenkraft står för den absolut största 
delen av elproduktionen i länet idag, men vindkraft 
ökar mest. Västernorrland har två av Sveriges tre 
kommuner med mest installerad vindkraftseffekt: 
Sollefteå kommun och Örnsköldsviks kommun. 
Sammanlagt var 772 MW vindkraft installerad i 
Västernorrland 2018, vilket gör Västernorrland till det 
tredje största vindkraftslänet6.

El är en speciell vara, då man behöver separera mäng-
den energi levererad över tid (kWh) med mängden 
effekt levererad i varje ögonblick (kW). För att undvika 
tapp i elkvalitet, eller i värsta fall strömavbrott, måste 
produktionens och konsumtionens effekt matcha 
varandra i varje ögonblick, vilket ställer höga krav på 
elnätet. Traditionella energikällor, som kol-, vatten-, 

eller kärnkraft, är enkla att reglera, medan nya källor 
som vind- och solkraft producerar efter väderförhål-
landen. Allt eftersom dessa förnybara källor ökar efter 
Sveriges antagna mål, kommer elnäten att behöva 
anpassas.

Sverige är indelat i fyra elområden, där elområde 1 är 
det nordligaste och elområde 4 det sydligaste; Väster-
norrland ingår i elområde 2. Inom Sveriges gränser 
har elektricitet generellt flödat från vattenkraftspro-

Luftledning. Foto: Lena Ottebo

duktionen i norr till de stora konsumtionscentrumen i 
syd. Områdesindelningen är marknadsbaserad och vid 
vissa flaskhalsar mellan dem uppstår ofta begräns-
ningar i överföringskapacitet i elnätet.

I framtidsscenarier där vind- och solkraft byggs ut 
framgår det att den största utbyggnaden av vindkraft 
kommer att ske i elområde 2.40 Därmed kan elintensi-
va anläggningar med fördel placeras i länet, då detta 
leder till mindre problem med överföringskapacitet, 
mindre överföringsförluster och bättre utnyttjande av  
förnybara energikällor, samtidigt som det bidrar till 
den regionala utvecklingen. Västernorrland har där- 
med en avgörande roll i att nå Sveriges nationella 
målsättning om 100 procent förnybar elproduktion 
2040.

Framöver förväntas klimatförändringar få stora 
konsekvenser för samhällets infrastruktur, inklusive 

38 IEA, 2019, CO2 Emissions Statistics.
39 Naturvårdsverket, 2018, Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser.

elnäten. Därmed kan vissa delar av den existerande 
infrastrukturen behöva anpassas samtidigt som 
framtida utbyggnad behöver beakta ett förändrat 
klimat i planeringen, något som även kan förstärka el-
försörjningsberedskapen i krissituationer. En speciellt 
viktigt aspekt är att bibehålla dammsäkerheten.

Prioriterad aspekt—Förnybar elproduktion
Sveriges årliga elproduktion uppgår idag till ungefär 
160 TWh41 och den långsiktiga prognosen är 140-180 
TWh per år. Det kommer att behövas 60-120 TWh 
produktion från nya källor pga nedläggningar 
av gamla anläggningar,42 där nedläggningar av 
kärnkraftsreaktorer, som idag totalt sett står för ca 40 
procent av svensk elproduktion, är den största för-
ändringen. Effektbehovet för Sverige förväntas ligga 
i spannet 26-30 GW, en ökning på högst 10 procent 
gentemot dagens 27 GW.43

40 IVA, 2016, Sveriges framtida elnät – en delrapport.
41 Ekonomifakta, 2018, Elproduktion.
42 Energimyndigheten, 2018, Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem - Delrapport 1: Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar.
43 IVA, 2016, Sveriges framtida elproduktion – en delrapport.

Solfångare i Härnösand. Foto: Hans Wiklund
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Målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040 
innebär en kraftig utbyggnad av vind- och solkraft och 
biobaserad kraftvärme, då utbyggnad av vattenkraft 
inte är aktuell i dagsläget. Eventuellt kan effektivise-
ringar av de befintliga storskaliga vattenkraftverken 
öka produktionen något. Om detta är förenligt med 
gällande miljölagstiftning är dock fortfarande osäkert. 
Samtidigt står vattenkraftverken inför omprövningar 
de kommande 20 åren. I propositionen 2017/18:2143 
Vattenmiljö och vattenkraft har regeringen föreslagit 
att Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten 
och Svenska kraftnät ska ta fram en nationell plan för 
omprövning av vattenkraften, vilket betyder att länets 
samtliga vattenkraftverk ska omprövas mellan 2020 
och 2039.44 Planen ska utgöra en vägledning för avvä-
ganden mellan största möjliga nytta för vattenmiljön 
och en nationellt effektiv tillgång på vattenkraft och 
effektivt utnyttjande av dess regleringsförmåga.

2017 var den sammanlagda elproduktionen i Sverige 
från vind- och solkraft och kraftvärme 32 TWh. 
Denna behöver ungefär trefaldigas för att ersätta 
kärnkraftsproduktionen om 65 TWh. I Kungl. Ingen-
jörsvetenskapsakademins (IVA) framtidsscenarier 
är det framförallt vind- och solkraft som byggs ut; 
vindkraften bedöms öka från ca 17 till 40-70 TWh 
och solkraften från ca 0,1 till 5-15 TWh från idag till 
2050.45 Därmed förväntas en kraftig utbyggnad av 
vindkraften i Västernorrland och omkringliggande 
län, då länet erbjuder goda förutsättningar för det. 
Västernorrland kommer troligen, likt resten av 
Sverige, att se en stor ökning av mikroproducenter av 

el till följd av utbyggnaden av solceller. Detta välkom-
nas då det bidrar till ökad lokal elproduktion, regional 
utveckling och länets krisberedskap.

För att lyckas med omställningen krävs effektiva 
styrmedel med långsiktiga nationella planer för 
utbyggnaden av elproduktion i regionala och nationel-
la elsystem.

Enligt vindkraftsbranschen är det troligast att 
utbyggnaden av vindkraft fortsatt sker på land och att 
större och högre vindkraftverk än tidigare kommer 
att byggas. För en lyckad utbyggnad av vindkraften 
behövs en väl avvägd balans mellan nybyggnation och 
motstående intressen som finns kopplade till mark- 
exploatering, som natur- och miljökrav, rennäring, 
lokalbefolkning, skogsbruk, friluftsliv och turism.

Endast ca 30 procent av beviljade ansökningar om 
vindkraftsbyggnation byggs faktiskt.46 Detta medför 
onödig administration och förlängda handläggnings-
tider för de som faktiskt bygger, eftersom majoriteten 
av beviljade ansökningar inte leder till ny vindkraft. 
Därtill ber ofta företag med beviljade ansökningar om 
omprövning efter att igångsättningstiden på sju år löpt 
ut, vilket medför ytterligare längre handläggningsti-
der och administrativa kostnader. För att lyckas med 
den önskade utbyggnadstakten av vindkraft behöver 
det utredas varför så låg andel av beviljade verk 
faktiskt byggs, så att administrationen i framtiden inte 
begränsar utbyggnadstakten.

44 Havs- och vattenmyndigheten, 2018, Redovisning av förstudie för nationell plan för omprövning av vattenkraften.
45 IVA, 2016, Sveriges framtida elproduktion – en delrapport.
46 Länsstyrelsen Västernorrlands statistik.

Prioriterad aspekt — Hantering av effekt-
variationer
Det svenska elnätet har historiskt sett varit uppbyggt 
runt ett enkelriktat flöde, där elen flödar från ett fåtal 
stora produktionsanläggningar, genom stam- och regi-
onnät och dess transformatorer ut till slutanvändarna 
på lokalnätet. Nya produktionsslag där varje enhet 
är mindre, som vind- och solkraft, kopplas oftast in i 
mellan- och lågspänningselnäten, vilka lokala elnäts-
bolag råder över. Då ändras det tidigare enkelriktade 
flödet till att gå i två riktningar.

För nätägarna har denna utveckling både negativa och 
positiva sidor. Å ena sidan leder det till krav på ökat 
behov av övervakning, skydd och effektbalansering, 
men samtidigt kan det leda till minskade värme-
förluster i nätet och därmed sänka kostnaderna för 
nätägaren, eftersom att användningen sker närmare 
produktionen.

Omställningen till 100 procent förnybar elproduktion 
kommer därför att ställa andra operativa krav på det 
svenska elnätet än vad som görs idag. Med en ökad 
andel s.k. intermittent elproduktion (produktion som 
varierar beroende på vädret) kommer hanteringen av 
effektvariationer bli allt viktigare för elnätets stabili-
tet; det gäller att säkerställa att både produktionska-
paciteten kan möta efterfrågan, och att det nationella 
och lokala näten har tillräcklig överföringskapacitet. 
Redan idag har Svenska kraftnät varit tvungna att 
neka större etableringar med hänvisning till kapaci-
tetsbrist. Värst är problemen i storstadsområdena. 
Enligt Svenska kraftnäts bedömningar finns det risk 
att södra Sverige 2040 kommer att ha effektbrist 

Vindkraft i solen. Foto: Lena Ottebo
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under hundratals timmar per år.47 Omställningen 
kommer att kräva upprustning och förstärkning av de 
nationella stamnäten.48 En annan viktig komponent 
kommer att vara ytterligare förstärkning av koppling-
en till andra länder, då över- och underproduktion 
effektivt kan jämnas ut mellan länder.

Svenska kraftnät bedömer inte att Västernorrland 
är ett län med risk för stora effektbrister i stamnätet 
i framtiden. En helhetsbedömning över svagheter 
och styrkor i de regionala och lokala elnäten behöver 
göras i samband med förstärkning av elnätet för att 
nyetableringar ska kunna göras på ett effektivt sätt. 
Placerandet av elintensiv verksamhet i närheten av 
produktionen kan även hjälpa att avlasta stamnätet.

Fler viktiga faktorer som påverkar elnätet är elektri-
fiering av transportsektorn och industrin samt ökad 
urbanisering. Urbanisering ger ökat tryck på elnäten 
i och runt städerna; detsamma gäller när industrin 
ställer om till en fossiloberoende produktion.

För att lindra belastningen på elnätet och minska 
effektbristen behövs styrning och olika typer av 
incitament. Framtidens effekthantering kommer att 
kräva bl.a. större möjlighet att utnyttja flexibiliteten i 
elanvändningen, hantering av fler mikroproducenter, 
ökat utnyttjande av energilagring i stationära batterier 
och vid laddning av elbilar (vilket kommer att kräva en 
teknisk utveckling av systemen) och mer kommunika-
tion mellan olika elnät och apparater.

Elektrifieringen av transportsektorn leder till att 
elbehovet ökar, men den kan bidra både till ökade 
effekttoppar och till effektutjämning, beroende på 

när batteriet laddas. Alla dessa förändringar gör 
systemet mer komplext, vilket kräver att hushållens 
och industrins interna elsystem kommunicerar med 
varandra och det övriga elsystemet, såväl lokalt, 
regionalt som nationellt, för att minska belastningen 
på elnäten. Det finns många möjligheter att anpassa 
effektuttagen efter elproduktionen: vid överskott i 
produktionen kan t.ex. bilbatterier laddas eller vatten i 
ackumulatortankar värmas upp för att fungera som  
effektlagring. Integreringen mellan fastighetssidan 
och elnäten blir därmed viktigare framöver. Nya 
affärsmodeller kommer troligen att krävas av energi- 
och elnätsbolagen för att få fastighetsägarna att se 
nyttan med att bidra till att hantera effektvariationerna.

Fjärrvärmenäten och kraftvärme från biomassa har 
en viktig roll att spela för att utjämna effektuttaget, 
då produktionen är lätt att styra. Den kan även 
försörja värme effektivt på vinterhalvåret då risken 
för effektbrist generellt är som störst. Dessutom är 
det ett energislag som kan sörjas för lokalt och är att 
föredra före uppvärmning med värmepumpar i stor 
omfattning.

2026—2045
• Utvecklad nivå av flexibilitet i elnätet där 

användarna är aktivt involverade och olika 
system kommunicerar med varandra för att 
hantera effektvariationer

• Ökad samsyn mellan motstående intressen 
kring utvecklingen av elproduktionen

• Nya affärsmodeller som är anpassade efter 
elnätets framtida förutsättningar

2020—2025
• Ökad kommunikation mellan intressenter, 

elproducenter och miljöprövningsinstanser

• Insatser för bred förankring och engagemang 
avseende investeringar i förnybar elproduk-
tion och ökat intresse kring mikroproduktion

Viktiga aktörer
Svenska kraftnät, elbolag, elnätsbolag, elproducenter, större industrier, 
Länsstyrelsen Västernorrland.

Framtidsvisioner

47 Svenska kraftnät, 2017, Systemutvecklingsplan 2018 - 2027
48 Energimarknadsinspektionen, 2017, Elmarknader och elhandel

Korsta kraftvärmeverk. Foto: Oskar Norrgrann
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Bilaga 1

Huvudsakliga aktiviteter under framtagandet  
av strategin
2018-05-24 
Workshop: Hållbarhetsforum
Workshop med inriktning att identifiera fokusområden för 
Energi- och klimatstrategi för Västernorrland.
Deltagare: Region Västernorrland, Energikontoret, Trafikverket, 
Mittuniversitetet, Timrå kommun, Sollefteå kommun, Sunds-
valls kommun, Härnösands kommun, skogsnäringen.

2018-06-19
Nätverksträff: Miljö-Energi-Klimat
Förankringsmöte där fokusområden för strategin diskuterades 
och beslutades om.
Deltagare: Region Västernorrland, Energikontoret, Härnösands 
kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls 
kommun, Örnsköldsviks kommun.

2018-10-03
Seminarium: Transportutmaningen 2030
Seminarium arrangerat av Region Västernorrland och Länssty-
relsen Västernorrland i samverkan med Fossilfritt Sverige.
Deltagare: Under seminariet deltog över 80 representanter från
bl.a. kommunerna, Region Västernorrland, drivmedelspro-
duktion och -distributionsföretag, transportföretag, politiker, 
intresseorganisationer m.fl.

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

2018-11-07
Konferens: Strategiska vägval för ett hållbart byggan-
de i Västernorrland
Konferensdag arrangerat av Länsstyrelsen Västernorrland och
Region Västernorrland.
Deltagare: under seminariet deltog över 50 representanter från 

bl.a. kommuner, Region Västernorrland, privata- och offentliga 
fastighetsägare, konsultbolag, entreprenörer m.fl.

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

2018-11-20
Workshop med livsmedelsfokus under upphandlings-
dag
Deltagare: Kommuner, Region Västernorrland och livsmedels-
företag.

2018-11-29
Nätverksträff: Miljö-Energi-Klimat
Förankringsmöte med länets kommuner och Region 
Västernorrland. Mötet behandlade innehållet i de framtagna 
fokusområdena.
Deltagare: Region Västernorrland, Energikontoret, Härnösands
kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls
kommun, Örnsköldsviks kommun.

2018-12-04
Seminarium: Skogsnäringen – en normbrytande 
sektor?
Deltagare: Region Västernorrland, privata skogsföretag, 
intresseorganisationer inom skogsnäringen m.fl.

2018-12-10
Workshopdeltagande under Regionala skogsprogram-
mets sammanfattande möte
Deltagare: Region Västernorrland, privata skogsföretag, 
intresseorganisationer inom skogsnäringen m.fl.

December 2018 – januari 2019
Intervjuserie med aktörer kopplade till fokusområde  
Framtidens elsystem.

2019-01-16
Förankringsmöte utifrån första utkast
Förankringsmöte med Region Västernorrland med fokus på
första utkastet.

2019-02-12
Nätverksträff: Miljö-Energi-Klimat
Förankringsmöte med fokus på utkast nummer 2.
Deltagare: Region Västernorrland, Energikontoret, Härnösands 
kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls 
kommun, Örnsköldsviks kommun, Ånge kommun.

2019-05-07
Internt remissmöte
Ett internt remissmöte hölls där länsstyrelsens experter inom 
olika sakområden fick möjlighet att ge sina åsikter.

2019-05-15
Nätverksträff: Miljö-Energi-Klimat
Förankringsmöte där de huvudsakliga remissvaren behand- 
lades.
Deltagare: Region Västernorrland, Energikontoret,  
Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, 
Ånge kommun.

Mars 2019 – maj 2019
Remissperiod

Maj samt september 2019
Presentation av strategin i stora samt regionala samverkans- 
rådet. Regionala samverkansrådet beslöt 4 september att ställa 
sig bakom strategin.

Juni 2019 – augusti 2019
Inarbetande av remissvar och fastställande av
remissversionen.

Skuleskogens nationalpark. Foto: Fabiola de Graaf
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund/Syfte 

Kultur har en unik förmåga att skapa förståelse, ifrågasätta och skapa 
sammanhang. Kultur är en del av människans natur och har ett eget värde 
genom sin kraft, förmåga och möjlighet. Kultur finns för sin egen skull, är ett 
mål i sig och existerar inte främst för att stärka andra intressen. Kulturens frihet 
är dess signum och det är den som bidrar till samhällets och individens 
utveckling. Den sociala sammanhållningen ökar när alla har likvärdiga 
möjligheter till skapande, bildning och deltagande. Kultur är en rättighet för 
alla att ha tillgång till, kunna påverka och delta i. Dess kraft är att utmana och 
utveckla våra föreställningar och tankemönster. Den förmedlar upplevelser som 
påverkar och berör.  
 
Härnösands kulturliv av idag uppvisar stor rikedom och hög kvalitet i form av 
ett omfattande kulturutbud för alla åldrar, engagerade kulturaktörer och 
professionellt arrangörskap.  
I kommunen finns många högkvalitativa kulturskapare t ex Norrdans, 
Västernorrlands Museum, Fritidsbåtsmuseet, Härnösands Folkhögskola med 
flera konstnärliga utbildningar, Kollektiva Konstnärsverkstan, arkivverksamhet, 
teatern och konsthallen med både Qvistska samlingen och samtida 
konstutställningar. I kommunen arbetar vi också med 1% regeln för offentlig 
utsmyckning som tillför stadsmiljön stora värden.  
Dessa utgör en central del av den kulturella infrastrukturen som gör Härnösand 
till den starka kulturkommun vi är och som vi ska fortsätta utveckla och bygga 
vidare och fortsätta investera i. Tillsammans med kulturinstitutionernas 
profilerade verksamheter, breddkulturens och det civila samhällets idékraft 
erbjuds en kreativ, spännande och berikande mångfald av berättelser och uttryck 
som inspirerar till eget skapande och konstnärlig utveckling. 
 
Kulturen har en betydande roll i samhällsutveckling och är en hållbar 
tillväxtfaktor som bidrar till ett levande samhälle där invånare och kulturaktörer 
trivs och utvecklas och som är attraktivt för såväl besökare som företagare och 
framtidssatsningar. Det är därför en strategiskt viktig fråga för hela kommunen 
att kulturen i Härnösand även fortsättningsvis ges utrymme att vara en kraftkälla 
som driver denna utveckling framåt.  
Av dessa anledningar tas ett nytt kulturprogram fram. Kulturprogrammet lyfter 
de kulturpolitiska utgångspunkterna, visioner och ställningstagande som ligger 
till grund för val, prioriteringar och beslut. Programmet kompletteras med en 
handlingsplan som beskriver vilka insatser eller aktiviteter som Härnösands 
kommun planerar att genomföra för att uppfylla intentionerna och 
ställningstagandena i kulturprogrammet.  

2 Mål 

I Härnösand är kulturen en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen.  Med 
kulturprogrammet som grund ska Härnösand fortsätt utvecklas som 
kulturkommun med ett rikt kulturliv för alla. Genom att konkretisera 
innehållet i kulturprogrammet genom handlingsplanens aktiviteter bidrar det 
till en hållbar, aktiv och attraktiv kommun.  
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Projektmål 

Målet är att ta fram ett nytt kulturprogram och handlingsplan för Härnösands 
kommun. 

2.1 Kulturprogrammets utgångspunkter 

Kulturprogrammet tar sin utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, 
samt: 
Härnösands kommun Mål och visioner. 
Härnösands kommuns tillväxtstrategi. 
Härnösands kommuns översiktsplan (under arbete) 
Barnkonventionen 
Agenda 2030 
Region Västernorrlands kulturplan 2019-2022 
Regional Utvecklingsstrategi Västernorrland 2030 

3 Avgränsningar/Risker 
 

Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så att de kan omsättas till verklighet. Planen ska vara en instruktion över 

initiativ som ska tas. Åtgärderna ska beskrivas i detalj så att de säkrar det önskade utförandet.  

Projektet bemannas med medarbetare från förvaltningar och bolag. Alla 
förvaltningar i kommunkoncernen kommer att involveras i arbetet. Beroende 
på tidsåtgång kan projektet komma att påverka andra uppdrag inom 
respektive förvaltning. 

Det behöver finnas en balans i hur programmet utformas så att det blir 
tillräckligt konkret för att de ställningstagande som beslutas om ska kunna 
genomföras samtidigt som det behöver finnas en öppenhet för utveckling 
som inte går att förutse i förväg då programmet lever i ett längre 
tidsperspektiv.  

En risk är att försvagad ekonomi begränsar höjden i programmets 
målformuleringar.  

Höga förväntningar från externa aktörer och civilsamhälle på 
kulturprogrammets roll för stöd till nya kulturella satsningar är något 
positivt, en risk är dock att förväntningarna inte infrias på det sätt som olika 
aktörer önskar.  

Kulturprogrammet bygger på fördjupade samtal med representanter för 
kulturlivet och lokalsamhället trots detta kan planen inte fånga in hela det 
lokala kulturlivet som är stort, rikt och omfattande. 

Det är ett förvaltningsövergripande dokument vilket innebär att alla 
förvaltningar behöver känna ägandeskap över programmet. En risk är att det 
finns svårigheter att förankra detta i verksamheter som har kärnuppdrag 
inom andra områden än de kulturella. 
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4 Intressenter/Målgrupp 

Intressenter är samtliga invånare i Härnösands kommun, kulturaktörer, 
konstnärer, civilsamhället, kulturverksamheter, -institutioner, -organisationer 
och besökare. Förvaltningar och nämnder i Härnösands kommun, 
samarbetsparter t ex Region Västernorrland m fl.  

5 Finansiering 

Projektet finansieras inom ramen för Kommunstyrelseförvaltningens budget. 

6 Tidsplan 

Arbetet med nytt kulturprogram påbörjades 2018 och beräknas avslutas 
under 2020. Delar av kulturprogramsprocessen genomförs gemensamt med 
Översiktsplanearbetet. 

7 Organisation 

Arbetsgrupp: 

Representant från alla förvaltningar, stora förvaltningar med spridda 
verksamhetsområden kan med fördel ha flera representanter i arbetsgruppen. 
De kommunalt helägda bolagen erbjuds plats i arbetsgruppen. 

 
Politisk referensgrupp 

Politiker från majoritet och opposition med särskilt ansvar för kulturfrågor 
 
Styrgrupp 

Uno Jonsson Tillväxtavdelningen, Roland Bång Skolförvaltningen, Thomas 
Jensen Samhällsförvaltningen, Gungerd Jonsson Grip, Tomas Wahlund 
Kommunikationsavdelningen. Elisabeth Oxelhöjd Kulturchef  

Adjungerad: Kommundirektör Lars Liljedahl 

8 Resurser 

Ekonomiska förutsättningar ca 200 000 kr fördelat på 2019- 2020 behövs 
för:  

 Ev. Workshop för arbetsgrupper och externa intressenter 

 Externt skrivstöd under programskrivningen  

 Digital programvara för digital publicering för samkörning med 
översiktsplanen 

 Tryck av färdigt program 

 Marknadsföring i samband med lansering 
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DOKUMENTNAMN: KULTURPROGRAM DIREKTIV 2019-10-14 ÄNDRAT:   

 UTSKRIFTSDATUM:   
 

9 Aktiviteter 

Hösten 2018-våren 2019 

 Dialogmöten med intressenter. 
 Ev. workshops 
 Skrivarverkstad 
 Förslag till nytt kulturprogram 
 Remissrunda 
 Bearbetning av remissvar 
 Beredning av kulturprogrammet  
 Beslut i kommunfullmäktige 

10 Projektavslut 

Projektet är avslutat när kommunfullmäktige beslutat om ett nytt 
kulturprogram senast 2020-12-31. 
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Från: christer.dahlenlund@trafikverket.se 
Skickat: den 23 oktober 2019 15:28 
Till: vasternorrland@lansstyrelsen.se; kommun@harnosand.se; 

jarnvag@transportstyrelsen.se; exp-hkv@mil.se; Inss-j4@mil.se 
Kopia: lena.nordung@trafikverket.se; ingela.ohrling@trafikverket.se; 

maja.partapuoli@trafikverket.se; par.jonsson@trafikverket.se; 
anders.lasell@trafikverket.se; helena.werre@trafikverket.se; 
helena.werre@trafikverket.se; trafikverket@trafikverket.se 

Ämne: Kungörelse av beslut TRV 2017-110011 
Bifogade filer: Samrådsredogörelse _2017-110011.pdf; Föredragnings-PM Nedläggning 

Härnösand - Älandsbro (2017-110011).pdf; Beslut 2017-110011 
20191004.pdf; 2018-11-01_samrådshandling 237_2017-110011.pdf 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
TRV 2017/110011 
Trafikverket har beslutat om nedläggning av järnväg mellan Härnösand-Älandsbro. Beslutet gäller från 
och med tågplan-T21 (2020-12-13). 
Bifogade handlingar har utgjort underlag för beslut. Beslutet kan överklagas till Regeringen, enligt kap. 6 
§ 13 (järnvägsförordningen (2004:526)) 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christer Dahlenlund 
Samhällsplanerare  
 
christer.dahlenlund@trafikverket.se 
Direkt: 010-124 15 56 
Mobil: 070-724 58 11 
 
Trafikverket 
Box 417 
801 05 Gävle 
Besöksadress: Norra Kungsgatan 1, Gävle 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se 
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Ärendenummer  BESLUT 

TRV 2017/110011  
Ert ärendenummer Beslutat av 

[Motpartens ärendeID NY] Lena Erixon, GD 
Sidor Dokumentdatum 
1(1) 2019-10-03 

 

 

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
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Trafikverket Region Mitt  
 

Beslut – Nedläggning av sträckan Härnösand – Älandsbro, bandel 
237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län 

 – Verksgemensamt beslut

Beslut 
Då minst tre år förflutit sedan beslut om underhållets upphörande fattats, beslutas med hänvisning till 6 kap 6 § 

järnvägsförordningen (SFS 2004:526), om nedläggning av järnvägssträckan mellan Härnösand och Älandsbro från 

kilometertal 416+202 till 423+111, bandel 237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län, att gälla från och med 

tågplan T21, 13 december 2020. 

Bakgrund 
Enligt 6 kap. 6 § järnvägsförordningen kan Trafikverket besluta om att lägga ned del av järnvägsnät där underhållet 

har upphört. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra.  

Sträckan Härnösand – Älandsbro är 6,9 km lång och ersatt av den nya Ådalsbanesträckningen. Beslut om att 

upphöra med underhållet på sträckan fattades 2014-02-18. 

Trafikverket gör bedömningen att det inte finns något behov av sträckan, vare sig idag eller i framtiden. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Förslaget har samråtts internt och externt. Det externa samrådet genomfördes under perioden 2018-11-01 – 2019-

01-18. De externa remissinstanser som inkommit med svar är Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

samt Härnösands kommun. Ingen samrådspart har motsatt sig förslaget eller uttryckt någon åsikt som i övrigt 

kräver en förändrad hantering. Din Tur – den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Transportstyrelsen, 

Branschföreningen Tågoperatörerna, Infranord, VR-Track samt Hector Rail har inte inkommit med svar. 

Föredragande har varit Andreas Jonsson samt Susanne Wennberg, PLnptt. Handläggare har varit Christer 

Dahlenlund, PLms. I den slutliga beredningen har sakgranskning skett av Anna Fällbom, PLnptt, Lennart 

Kalander, PLnp, Stefan Engdahl, PL, samt Johan Hallin, E. 

Övriga upplysningar 
Trafikverket Region Mitt ges i uppdrag att delge berörda beslutet. 

Beslutet kan överklagas hos regeringen enligt 6 kap. 13 § järnvägsförordningen. 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Lena Erixon, GD 

669



Föredragnings-PM 
 
Ärendenr: TRV 2017/110011 

 

 
 
 
 
 

Trafikverket 
Region Mitt 
Redargatan 18 
Box 417, 801 05 Gävle 
 
www.trafikverket.se 
 
Christer Dahlenlund 
PLms 
christer.dahlenlund@trafikverket.se 
010-124 1556 

                                
 

Till:Trafikverkets styrelse  

Från: Trafikverket Region Mitt  

2019-09-06 
 

  

 

 

 

1(2) 
TDOK 2010:29 Mall_PM  v.1.0 

 

 

Nedläggning av sträckan Härnösand – Älandsbro, bandel 
237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län 
Ansvarig VO/CF – chef  
Stefan Engdahl, cPL 

Vem ska presentera ärendet 
Stefan Engdahl, cPL 

Syftet med att ta upp ärendet i Trafikverkets styrelse 
Enligt rutinbeskrivning Avveckling av järnväg TDOK 2014:0116 och gällande arbetsordning ska 
Trafikverkets styrelse/generaldirektör fatta beslut om nedläggning av del av järnvägsnät.    

Ärendet  
Enligt 6 kap. 6 § järnvägsförordningen, (SFS 2004:526), kan Trafikverket besluta om att lägga ned del 
av järnvägsnät där underhållet har upphört. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter 
beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra.  

Förslaget omfattar en ca 6,9 kilometer lång sträcka mellan Härnösand – Älandsbro, som ersatts av 
den nya Ådalsbanesträckningen. Beslut om att upphöra med underhållet på sträckan fattades 2014-
02-18. Härnösands kommun har uttryckt önskemål om att förvärva marken för utbyggnad av en led 
för gång- och cykeltrafik.  

Staten har inget behov av denna anläggningsdel idag eller i framtiden. 

Förslaget har samråtts externt under perioden 2018-11-01 till 2019-01-18. Följande remissinstanser 
deltog i samrådet: Länsstyrelsen Västernorrland, Transportstyrelsen, Härnösands kommun, 
Försvarsmakten, Din Tur - den regionala kollektivtrafikmyndigheten, branschföreningen 
Tågoperatörerna, Infranord, VRTrack och Hector Rail. Totalt har det inkommit tre (3) svar under 
externsamrådet  från Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun respektive Försvarsmakten. 
De svar som inkommit har inte uttryckt någon åsikt som kräver en förändrad hantering. 
Remissinstanser samt inkomna yttranden redovisas i separat samrådsredogörelse. 

Konsekvenser, risker och effekter av beslutet 
Rent praktiskt innebär förslaget att aktuell del inte längre ingår i det järnvägsnät som förvaltas av 
staten genom Trafikverket. När beslut om nedläggning vinner laga kraft kan beslut om rivning 
och/eller försäljning fattas.  
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TDOK 2010:29 Mall_PM  v.1.0 

 

Åtgärder som sannolikt kan bli aktuella i framtiden är att marken överlåts till kommunen som har 
planer om att anlägga en gång- och cykelled. 

Trafikverkets beslut om nedläggning får överklagas hos regeringen enligt 6 kap. 13 § 
järnvägsförordningen.  

Kostnader och finansiering 
Att lägga ned en del av Trafikverkets järnvägsnät innebär i detta fall kostnadsbesparingar då översyn 
av järnvägsanläggningen inte behöver ske. 

Efter nedläggning kan hela eller delar av fastigheten överlåtas, vilket i så fall medför intäkter. Marken 
kan komma att behöva saneras.  

Förslag till beslut 
Trafikverkets styrelse/generaldirektör föreslås besluta om nedläggning av järnvägssträckan mellan 
Härnösand och Älandsbro från kilometertal 416+202 till 423+111, bandel 237 i Härnösands kommun, 
Västernorrlands län, att gälla från och med tågplan T21, 13 december 2020. 

Karta över aktuellt objekt 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  1 (3) 

 
Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer 

Dahlenlund Christer, PLms 2019-08-29 TRV 2017/110011 
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Samrådsredogörelse - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 
Härnösand - Älandsbro. Härnösands kommun, Västernorrlands län  
 
Samrådstid:   2018-11-01 – 2019-01-18 

 

Remissinstanser:   
 

Sändlista 

Länsstyrelsen Västernorrland  
Transportstyrelsen  
Härnösands kommun   
Försvarsmakten 

Kollektivtrafikmyndigheter 

    

Kännedomskopia 

Branschföreningen Tågoperatörerna   
Tidigare underhållsentreprenörer 

Tidigare transportföretag    
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  2 (3) 

 
Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer 

Dahlenlund Christer, PLms 2019-08-29 TRV 2017/110011 
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Inledning 

Efter en tidigare linjerätning så är sträckan Härnösand - Älandsbro otrafikerad och obrukbar. 
Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan bandel 
kan avvecklas (nedläggas). I aktuellt ärende upphörde banunderhållet 2014-12-14 (T15). 
 
Förslag till åtgärd  
Trafikverket föreslås fatta beslut om nedläggning för rubricerad del.  
Nedläggningsbeslutet omfattas av sträckan Härnösand – Älandsbro (bdl 237) mellan km 416 + 202 
och 423 + 111 (6,9 km). 
 
Åtgärder efter beslut 
Efter beslut om nedläggning kan anläggningen raseras, miljöåtgärder genomföras och fastigheten 
överlåtas på annan part. 

Samrådets förfarande 

Externt samråd om nedläggning av sträckan har genomförts mellan 1/11 2018 och 18/1 2019. 
Det har inte framkommit några yttranden som medför att processen inte kan föras vidare för 
beslut. 
Under samrådstiden har ärendet diskuterats på plats med enskilda fastighetsägare. De har till en 
del motsatt sig förslaget med önskemål om återtrafikering, men har därefter inte inkommit med 
skriftliga synpunkter. 
Trafik har inte bedrivits mellan Härnösand och Älandsbro sedan den nya linjesträckningen 
öppnades för trafik. De berörda parterna är inte heller infrastrukturförvaltare eller 
infrastrukturägare enlig baninformationssystemet. 
 
Ingen remissinstans har sålunda motsatt sig förslaget eller uttryckt någon åsikt som i övrigt kräver 
en förändrad hantering. I enlighet med gällande rutinbeskrivning bedöms således beslut kunna 
fattas om att rubricerad sträcka läggs ner. 

Inkomna synpunkter lämnas nedan, men finns även i oredigerat format i diariet 
under diarienummer 2017/110011. 
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Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer 

Dahlenlund Christer, PLms 2019-08-29 TRV 2017/110011 
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Försvarsmakten (2019-01-08) 
Inget att erinra   

Härnösands kommun (2019-01-11) 
Inget att erinra, men lämnar synpunkter om framtida utnyttjande (GC-väg) samt 

miljöundersökning 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län (2019-01-11)    
Inget att erinra, men lämnar synpunkter om framtida utnyttjande (GC-väg) samt 

miljöundersökning 

Transportstyrelsen   

Inget svar  

Kollektivtrafikmyndigheten 

Inget svar 

Branschföreningen Tågoperatörerna (endast för kännedom) 

Inget svar 

Tidigare underhållsentreprenörer (endast för kännedom) 

Inget svar 

Tidigare transportföretag (endast för kännedom) 

Inget svar 
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Samrådshandling 

Nedläggning av järnväg 
Del av bandel 237, Härnösand – Älandsbro 
Trafikverket Region Mitt (TRV 2017/110011) 

2018-11-01 
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Trafikverket  

Postadress: Box 417, 801 05, Gävle 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Samrådshandling, Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Härnösand - Älandsbro 

Författare: Christer Dahlenlund 

Dokumentdatum: 2018-11-01 

Ärendenummer: TRV 2017/110011 

Kontaktperson: Christer Dahlenlund, PLms.  

010-124 1556 christer.dahlenlund@trafikverket.se 
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Samråd, Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 

Härnösand – Älandsbro (km 416+202 till 423+111) 

Inledning 

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel avvecklas genom 

nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 § 6).  

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan 

bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning så är sträckan otrafikerad och 

obrukbar. Banunderhållet upphörde genom styrelsebeslut från och med 2014-12-14.  

Ett särskilt slopningsbeslut (TRV 2013/21792) finns sedan tidigare på bandel 237, för 

sträckan Km 423 + 111 till 423 + 426. Sträckan är 315 meter och berörde då åtgärd på E4.  

Ett avvecklingsärende finns även för sträckan norr om (Km 423 + 426) Älandsbro som 

handläggs parallellt men separat. Det gäller nedläggning av sträckan Älandsbro och Veda. 

Bakgrund 

En förutsättning för att avveckla järnväg är att trafiken är av obetydlig omfattning eller att 

ingen kapacitet är sökt i gällande tågplan. Den aktuella sträckan var tidigare en del av 

Ådalsbanan.  

Under 2018 har en miljöutredning (bifogas) gjorts för att kartlägga eventuella 

miljöföroreningar som behöver åtgärdas i enlighet med miljöbalken. 

Förslaget ingår som en del av tre fristående avvecklingsprojekt inom ett längre stråk i 

Västernorrland. Det gäller delarna Härnösand-Älandsbro (bdl 237), Älandsbro-Veda (bdl 

237) samt Bollstabruk-Nyland (bdl 238). Avvecklingsprojekten handläggs separat men 

parallellt.  

Avgränsning  

 

Nedläggningen avser del av bandel 237, mellan km 416+202 och 423+111.  

677



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

  

 

 

 

 

Avgränsning från söder där den tidiga dragningen avskildes genom växel 102. 

 

I norr avgränsas nedläggningsförslaget vid km 423+111. Från den punkten och norrut har 

spåret tidigare slopats (TRV 2013/21792) genom ett vägprojekt (E4) i Älandsbro.  

  

Förslag till åtgärd 

Trafikverket avser fatta beslut om nedläggning för del av bandel 237, enligt ovanstående 

avgränsning. Samrådsparterna bereds tillfälle att inkomma med synpunkter under 

samrådstiden. Ingen ytterligare remissomgång förväntas genomföras innan beslut.  

Vi föreslår vidare att beslut kring eventuell rivning och återställning eller försäljning eller 

överlåtelse av aktuella fastigheter sker i samråd med Härnösands kommun.  
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Åtgärder efter beslut 

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivas och marken återställas, alternativt att 

fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas som fastighetstillbehör.  

Information kring samråd 

Samrådstiden pågår fram till och med 2019-01-18. Yttranden och synpunkter skickas till 

diariet.gavle@trafikverket.se  

Märk ert yttrande med ärendenummer TRV 2017/110011, då flera ärenden handläggs 

samtidigt. 

Förslaget bearbetas därefter inför beslutprocessen som förväntas genomföras under första 

delen av 2019. Frågor besvaras av ansvarig handläggare. 

 

Sändlista 

- Länsstyrelsen Västernorrland  vasternorrland@lansstyrelsen.se 

- Transportstyrelsen   jarnvag@transportstyrelsen.se 

- Försvarsmakten   exp-hkv@mil.se 

Inss-j4@mil.se 

- Härnösands kommun  kommun@harnosand.se 

- Kollektivtrafikmyndigheter  registrator@dintur.se 

   info@dintur.se 

 

Kännedomskopia 

- Branschföreningen Tågoperatörerna info@tagoperatorerna.se 

- Tidigare underhållsentreprenörer info@infranord.se 

info@vrtrack.se 

- Tidigare transportföretag  info@greencargo.com;  

    info@hectorrail.com 
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Från: christer.dahlenlund@trafikverket.se 
Skickat: den 23 oktober 2019 15:28 
Till: vasternorrland@lansstyrelsen.se; kommun@harnosand.se; 

kommun@kramfors.se; jarnvag@transportstyrelsen.se; exp-hkv@mil.se; Inss-
j4@mil.se 

Kopia: lena.nordung@trafikverket.se; ingela.ohrling@trafikverket.se; 
maja.partapuoli@trafikverket.se; par.jonsson@trafikverket.se; 
anders.lasell@trafikverket.se; helena.werre@trafikverket.se; 
helena.werre@trafikverket.se; trafikverket@trafikverket.se 

Ämne: Kungörelse av beslut TRV 2017-110012 
Bifogade filer: 2018-11-01_Samrådshandling 237_2017-110012.pdf; Föredragnings-PM 

Nedläggning Älandsbro - Veda (2017-110012).pdf; Samrådsredogörelse_2017-
110012.pdf; Beslut 2017.110012 20191004.docx.pdf 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
TRV 2017/110012 
Trafikverket har beslutat om nedläggning av järnväg mellan Älandsbro-Veda. Beslutet gäller från och 
med tågplan-T21 (2020-12-13). 
Bifogade handlingar har utgjort underlag för beslut. Beslutet kan överklagas till Regeringen, enligt kap. 6 
§ 13 (järnvägsförordningen (2004:526)) 
 
Med vänlig hälsning 
 
Christer Dahlenlund 
Samhällsplanerare  
 
christer.dahlenlund@trafikverket.se 
Direkt: 010-124 15 56 
Mobil: 070-724 58 11 
 
Trafikverket 
Box 417 
801 05 Gävle 
Besöksadress: Norra Kungsgatan 1, Gävle 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se 
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Ärendenummer  BESLUT 

TRV 2017/110012  
Ert ärendenummer Beslutat av 

[Motpartens ärendeID NY] Lena Erixon, GD 
Sidor Dokumentdatum 
1(1) 2019-10-03 

 

 

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
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Trafikverket Region Mitt  
 

Beslut – Nedläggning av sträckan Älandsbro – Veda, bandel 237 i 
Härnösands kommun, Västernorrlands län 

 – Verksgemensamt beslut

Beslut 
Då minst tre år förflutit sedan beslut om underhållets upphörande fattats, beslutas med hänvisning till 6 kap 6 § 

järnvägsförordningen (SFS 2004:526), om nedläggning av järnvägssträckan mellan Älandsbro och Veda från 

kilometertal 423+426 till 439+685, bandel 237 i Härnösands kommun, Västernorrlands län, att gälla från och med 

då tiden för överklagande löpt ut och beslutet vunnit laga kraft. 

Bakgrund 
Enligt 6 kap. 6 § järnvägsförordningen kan Trafikverket besluta om att lägga ned del av järnvägsnät där underhållet 
har upphört. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra.  

Sträckan Älandsbro - Veda –är 16,2 km lång och ersatt av den nya Ådalsbanesträckningen. Underhållet upphörde 
år 2012, vilket intygas av underhållsdistrikt Mitt i en handling daterad 2018-04-24. Undertecknandet av intyget är 
därmed att likställa med att beslut fattats om att underhållet ska upphöra. 

Trafikverket gör bedömningen att det inte finns något behov av sträckan, vare sig idag eller i framtiden. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 
Förslaget har samråtts internt och externt. Det externa samrådet genomfördes under perioden 2018-11-01 – 2019-

01-18. De externa remissinstanser som inkommit med svar är Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

samt Härnösands kommun. Ingen samrådspart har motsatt sig förslaget eller uttryckt någon åsikt som i övrigt 

kräver en förändrad hantering. Din Tur – den regionala kollektivtrafikmyndigheten, Kramfors kommun, 

Transportstyrelsen, Branschföreningen Tågoperatörerna, Infranord, VR-Track samt Hector Rail har inte inkommit 

med svar. 

Föredragande har varit Andreas Jonsson samt Susanne Wennberg, PLnptt. Handläggare har varit Christer 

Dahlenlund, PLms. I den slutliga beredningen har sakgranskning skett av Anna Fällbom, PLnptt, Lennart 

Kalander, PLnp, Stefan Engdahl, PL, samt Johan Hallin, E. 

Övriga upplysningar 
Trafikverket Region Mitt ges i uppdrag att delge berörda beslutet. 

Beslutet kan överklagas hos regeringen enligt 6 kap. 13 § järnvägsförordningen. 

 

 

------------------------------------------------ 

Lena Erixon, GD 
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Nedläggning av sträckan Älandsbro – Veda, bandel 237 i 
Härnösands kommun, Västernorrlands län 
Ansvarig VO/CF – chef  
Stefan Engdahl, cPL 

Vem ska presentera ärendet 
Stefan Engdahl, cPL 

Syftet med att ta upp ärendet i Trafikverkets styrelse 
Enligt rutinbeskrivning Avveckling av järnväg TDOK 2014:0116 och gällande arbetsordning ska 
Trafikverkets styrelse/generaldirektör fatta beslut om nedläggning av del av järnvägsnät.    

Ärendet  
Enligt 6 kap. 6 § järnvägsförordningen, (SFS 2004:526), kan Trafikverket besluta om att lägga ned del 
av järnvägsnät där underhållet har upphört. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter 
beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra.  

I samband med öppnandet av den nya linjesträckningen av Ådalsbanan år 2010, upphörde sannolikt 
banunderhållet på rubricerad sträcka. Detta föregicks inte av ett formellt beslut. Därför har ett 
ställningstagande inhämtats från Underhåll, där underhållsdistriktet intygar genom beslut 2018-04-
24 att inga underhållsåtgärder har genomförts sedan år 2012. Intyget är därmed att likställa med att 
beslut fattats om att underhållet har upphört, vidare har minst tre år passerat. 

Förslaget omfattar en ca 16,2 kilometer lång sträcka mellan Älandsbro – Veda. Delar av spåret är 
partiellt bortplockat efter tidigare åtgärder på E4.   

Staten har inget behov av denna anläggningsdel idag eller i framtiden. 

Förslaget har samråtts externt under perioden 2018-11-01 till 2019-01-18. Följande remissinstanser 
deltog i samrådet: Länsstyrelsen Västernorrland, Transportsstyrelsen, Härnösands kommun, 
Kramfors kommun, Försvarsmakten, Din Tur - den regionala kollektivtrafikmyndigheten, 
branschföreningen Tågoperatörerna, Infranord, VRTrack och Hector Rail. Totalt har det inkommit tre 
(3) svar under externsamrådet från Länsstyrelsen Västernorrland, Härnösands kommun respektive 
Försvarsmakten. De svar som inkommit har inte uttryckt någon åsikt som kräver en förändrad 
hantering. Remissinstanser samt inkomna yttranden redovisas i separat samrådsredogörelse. 
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Konsekvenser, risker och effekter av beslutet 
Rent praktiskt innebär förslaget att aktuell del inte längre ingår i det järnvägsnät som förvaltas av 
staten genom Trafikverket. När beslut om nedläggning vinner laga kraft kan beslut om rivning 
och/eller försäljning fattas.  

Trafikverkets beslut om nedläggning får överklagas hos regeringen enligt 6 kap. 13 § 
järnvägsförordningen.  

Kostnader och finansiering 
Att lägga ned en del av Trafikverkets järnvägsnät innebär i detta fall kostnadsbesparingar då översyn 
av järnvägsanläggningen inte behöver ske. 

Efter nedläggning kan hela eller delar av fastigheten överlåtas, vilket i så fall medför intäkter. Marken 
kan komma att behöva saneras. 

Förslag till beslut 
Trafikverkets styrelse/generaldirektör föreslås besluta om nedläggning av järnvägssträckan mellan 
Älandsbro och Veda från kilometertal 423+426 till 439+685, bandel 237 i Härnösands kommun, 
Västernorrlands län, att gälla från och med då tiden för överklagande löpt ut och beslutet om 
nedläggning vunnit laga kraft.  

Karta/bild över aktuellt objekt 

 
Bilden visar spåret i riktning mot Veda  

och Högakustenbron. 
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Samrådsredogörelse - Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, 
Älandsbro - Veda. Härnösands kommun, Västernorrlands län  
 

Samrådstid:   2018-11-01 – 2019-01-18 

 

Remissinstanser:   
 

Sändlista 

Länsstyrelsen Västernorrland  
Transportstyrelsen  
Härnösands kommun 

Kramfors kommun   
Försvarsmakten 

Kollektivtrafikmyndigheter 

 

Kännedomskopia 

Branschföreningen Tågoperatörerna   
Tidigare underhållsentreprenörer 

Tidigare transportföretag    
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Dahlenlund Christer, PLms 2019-08-29 TRV 2017/110012 
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Inledning 

Efter en tidigare linjerätning så är sträckan Älandsbro - Veda otrafikerad och obrukbar. 
Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan bandel 
kan avvecklas (nedläggas). I aktuellt ärende upphörde banunderhållet i realiteten i samband med 
att den nya linjedragningen togs i bruk år 2012. 
 
Handläggningen skedde initialt som slopning, men efter interna diskussioner så har ärendet 
övergått till normalt förfarande, där banunderhållet ska ha upphört minst tre år innan nedläggning 
kan ske.  
Underlag har därför inhämtats från VO Underhåll (TRV 2018/52360 & 2018/96898) där 
inriktningsbeslut finns för hela stråket som omfattas av Härnösand-Älandsbro (2017/110011), 
Älandsbro-Veda (2017/110012) samt Bollstabruk-Nyland (2017/110013).  
Ställningstagandet biläggs sist i samrådsredogörelsen där ståndpunkten är att banunderhållet 
upphörde år 2012 och att sträckan varit otrafikerad sedan dess. 
Bandelen är även till vissa delar bortriven genom andra tidigare infrastrukturprojekt.  
 
Förslag till åtgärd  
Trafikverket föreslås fatta beslut om nedläggning för rubricerad del.  
Nedläggning sker av sträckan Älandsbro – Veda mellan km 423 + 426 och 439 +685 (16,2 km). 
Därtill kan övriga delar som tillhört aktuell del avvecklas. 
 
Åtgärder efter beslut 
Efter beslut om nedläggning kan anläggningen raseras, miljöåtgärder genomföras och fastigheten 
överlåtas på annan part. 

Samrådets förfarande 

Externt samråd om nedläggning av sträckan har genomförts mellan 1/11 2018 och 18/1 2019. 
Det har inte framkommit några yttranden som medför att processen inte kan föras vidare för 
beslut. Trafik har inte bedrivits mellan Älandsbro och Veda sedan den nya linjesträckningen 
öppnades för trafik.  
 
Ingen remissinstans har därmed motsatt sig förslaget eller uttryckt någon åsikt som i övrigt kräver 
en förändrad hantering. I enlighet med gällande rutinbeskrivning bedöms beslut kunna fattas om 
att rubricerad sträcka läggs ner. 
Inkomna synpunkter lämnas nedan, men finns även i oredigerat format i diariet under 
diarienummer 2017/110012. 
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Skapat av (Efternamn Förnamn, org) Dokumentdatum Ev. ärendenummer 
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Försvarsmakten (2019-01-08) 
Inget att erinra   

Härnösands kommun (2019-01-11) 
Inget att erinra, men lämnar synpunkter om framtida utnyttjande till förmån för det rörliga 

friluftslivet samt miljöundersökning 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län (2019-01-11)    
Inget att erinra, men lämnar synpunkter om miljö-undersökning/åtgärder samt kulturmiljöer. 

Transportstyrelsen   

Inget svar  

Kollektivtrafikmyndigheten 

Inget svar 

Branschföreningen Tågoperatörerna (endast för kännedom) 

Inget svar 

Tidigare underhållsentreprenörer (endast för kännedom) 

Inget svar 

Tidigare transportföretag (endast för kännedom) 

Inget svar 
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Samrådshandling 

Nedläggning av järnväg 
Del av bandel 237, Älandsbro - Veda 
Trafikverket Region Mitt (TRV 2017/110012) 

2018-11-01 
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Trafikverket 

Postadress: Box 417, 801 05, Gävle 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Samrådshandling, Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro - Veda 

Författare: Christer Dahlenlund 

Dokumentdatum: 2018-11-01 

Ärendenummer: TRV 2017/110012 

Kontaktperson: Christer Dahlenlund, PLms 

010-124 1556 christer.dahlenlund@trafikverket.se 
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Samråd, Nedläggning av järnväg, del av bandel 237, Älandsbro 

– Veda (km 423 + 426 till 439+685) 

Inledning 

Trafikverket Region Mitt föreslår genom samråd att rubricerad järnvägsdel avvecklas genom 

nedläggning, enligt järnvägsförordningen (2004:526 kap.6 § 6).  

Enligt förutsättningarna för nedläggning ska banunderhållet upphört minst tre år innan 

bandel kan avvecklas (nedläggas). Efter en tidigare linjerätning så är sträckan otrafikerad och 

obrukbar. Enligt särskilt beslut så upphörde banunderhållet 2012-08-31 (2018/96898). 

Bakgrund 

Samrådet avser del av bandel 237, mellan kilometertalen 423+426 och 439+685. I söder 

avgränsas sträckan mot en tidigare slopad del i Älandsbro och norr mot en sedan tidigare 

riven anslutning mot nya sträckningen av Ådalsbanan.  

Sträckan är kvarlämnad efter en tidigare linjerätning. Ingen trafikering eller några 

underhållsåtgärder har genomförts sedan den nya sträckningen togs i bruk. 

Under 2018 har en miljöutredning (bifogas) genomförts för att kartlägga eventuella 

miljöföroreningar som behöver åtgärdas i enlighet med miljöbalken. 

Förslaget ingår som en del av tre fristående avvecklingsåtgärder inom ett längre stråk i 

Västernorrland. Det gäller delarna Älandsbro-Veda (237), Härnösand-Älandsbro (237) samt 

Bollstabruk-Nyland (bdl 238). Separata samrådshandlingar har tagits fram för respektive 

sträcka.  

Handläggning 

Trafikverket Region Mitt genomför samråd mellan november 2018 och januari 2019. Syftet 

är att undersöka förutsättningarna samt ta fram tydliga beslutsunderlag. Beslut om 

nedläggning fattas av Trafikverkets styrelse/GD och beräknas till första delen av 2019. 

Ett internt samråd har genomförts inom Trafikverket under 2018. 

Avgränsning 

Samrådet avser del av bandel 237, km 423+426 till 439+685 mellan markerade punkter i 

nedanstående bild. Sträckan har en längd av 16 kilometer. 

I söder, vid Älandsbro, är en kortare järnvägssträcka redan slopad (TRV 2013/21792) på 

grund av ett vägprojekt (E4). För den anslutande sträckan söder därom (Härnösand – 

Älandsbro) föreslås nedläggning (TRV 2017/110011) enligt separat samrådshandling. 

I norr avslutas det aktuella ärendet av en sedan tidigare riven anslutning mot nya delen av 

Ådalsbanan (se även bild på omslag). 
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Förslag till åtgärd 

Trafikverket avser fatta beslut om nedläggning för del av bandel 237, enligt ovanstående 

avgränsning. Samrådsparterna bereds tillfälle att inkomma med synpunkter under 

samrådstiden. Ingen ytterligare remissomgång förväntas genomföras innan beslut. 

Åtgärder efter beslut 

Efter beslut om nedläggning kan anläggningen rivas och marken återställas, alternativt att 

fastigheterna avyttras inklusive anläggning som då klassas som fastighetstillbehör.  

Information kring samråd 

Samrådstiden pågår fram till och med 2019-01-18. Yttranden och synpunkter skickas till 

diariet.gavle@trafikverket.se  

Märk ert yttrande med ärendenummer TRV 2017/110012, då flera ärenden handläggs 

samtidigt. 

Förslaget bearbetas därefter inför beslutprocessen som förväntas genomföras under första 

delen av 2019. Frågor besvaras av ansvarig handläggare. 

 

Sändlista 

- Länsstyrelsen Västernorrland  vasternorrland@lansstyrelsen.se 

- Transportstyrelsen   jarnvag@transportstyrelsen.se 

- Försvarsmakten   exp-hkv@mil.se 

Inss-j4@mil.se 

- Härnösands kommun  kommun@harnosand.se 

- Kramfors kommun   kommun@kramfors.se 

- Kollektivtrafikmyndigheter  registrator@dintur.se 

   info@dintur.se 

 

Kännedomskopia 

- Branschföreningen Tågoperatörerna info@tagoperatorerna.se 

- Tidigare underhållsentreprenörer info@infranord.se 

info@vrtrack.se 

- Tidigare transportföretag  info@greencargo.com;  

    info@hectorrail.com 
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Organisation och uppdrag 

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

Förbundet leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat 
uppdraget samt hur verksamheten ska styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för 
medlemskommunerna. 

Fakta om förbundet 

Antal stationer 

 3 heltidsstationer 
 6 deltidsstationer 
 1 räddningsvärn 

 

Förbundsområde 

Kommun Areal Invånare 31 mars 2019 
Härnösand 1 065 25 121 
Kramfors 1 706  18 353 
Sollefteå 5 428 19 417 
Totalt 8 199 62 891 

I beredskap 

 1 Räddningschef i beredskap dygnet runt 
 1 Inre befäl dygnet runt 
 9 styrkeledare dygnet runt 
 33 brandmän dagtid 
 30 brandmän nattetid 

Antal anställda 

 67 heltidsanställda 
 154 deltidsanställda 
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Förvaltningsberättelse 

Måluppfyllelse  

Förbundet har en övergripande verksamhetsplan för 2019 som utgår från handlingsprogrammet för 
skydd mot olyckor. Fokusområden i gällande handlingsprogram är barn och unga, arbetet med 
förebyggande av bränder samt bibehållandet av en god utryckningsorganisation. Verksamhetsplanen 
innehåller sju mål, fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål som ska borga för en god ekonomisk 
hushållning. Nedan följer en redovisning av prognostiserad måluppfyllelse.  

Uppföljning av verksamhetsmålen 

Organisationen har hittills under året haft 
resurser tillgängliga för att kunna åka på 
samtliga insatser som inkommit till SOS och 
definierats som räddningstjänst (totalt 916 
st.). Insatsstatistiken visar på en minskning av 
antalet larm i jämförelse med motsvarande 
period 2018. Prognosen är att målet 

kommer att uppnås. 

 

 

52 tillsyner enligt LSO och LBE är utförda. I 
syfte att nå uppsatta mål avseende antalet 
tillsyner har två nya brandinspektörer 
rekryterats. För att öka antalet utförda 
tillsyner har även beslut om att prioritera 
områden som tillhör räddningstjänstens 
kärnverksamhet (där tillsyner ingår) gjorts. 
Prognosen är dock att målet inte kommer 
att uppnås under 2019. 

 

Hittills under 2019 har förbundet utbildat 
1 470 personer i olika olycksförebyggande 
utbildningar. Prognosen är att målet 

kommer att uppnås. 

 
 

Hittills i år har förbundet träffat 1 896 barn 
och ungdomar i samband med utbildningar, 
förskoleveckor  samt vid övriga 
informationstillfällen. Prognosen är att målet 

kommer att uppnås. 

Mål 

Under 2019 ska HKÅ träffa 
minst 2600 barn och 
ungdomar. 

Mål 

Minst 95 tillsyner ska utföras 
under året. 

Mål 

Minst 1700 personer ska 
utbildas under året. 

Mål 

Under 2019 ska 100 % av 
inkommande larm som 
definieras som 
räddningstjänst rendera en 
insats. 
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Uppföljning av ekonomiska målen 

 

Prognosen är att årets resultat blir ett 
överskott på 879 tkr. Prognosen är att målet 

kommer att uppnås. 

 

 

 

Årets avskrivningar ligger i linje med de 
budgeterade avskrivningarna. Prognosen är 
att målet kommer att uppnås. 
 

 

 

Alla investeringar har skett med eget kapital. 
Prognosen är att målet kommer att uppnås. 

 

 

 

Kommentar verksamhetsmål 

Prognosen är att samtliga verksamhetsmål, med undantag för målet om antalet tillsyner, kommer 
att uppnås under 2019. 

På Processavdelningen, som ansvarar för förbundets tillsyner och övrigt förebyggande arbete, har 
två brandinspektörer rekryterats och kommer påbörja sina anställningar i september. Detta innebär 
att det nu endast är en vakant tjänst på avdelningen. I och med de tillsatta tjänsterna och ett beslut 
inom avdelningen att fokusera på de områden som rör räddningstjänstens kärnverksamhet (där 
tillsyner ingår) är förhoppningen att antalet tillsyner kommer öka i stadigare takt. På grund av den 
personalbrist som har rått på processavdelningen togs i maj ett beslut i direktionen att minska målet 
om antalet tillsyner från 130 till 95 stycken. Det långsiktiga målet är dock att återgå till tidigare 
nivåer.    

Antalet genomförda utbildningar och informationsaktiviteter av vuxna samt barn och ungdomar 
ligger över målen och prognosen är att aktiviteterna kommer fortsätta i samma takt året ut.  

Kommentar ekonomiska mål 

Prognosen är ett överskott på 879 tkr vid årets slut. Anledningen till det positiva resultatet är främst 
lägre förväntade pensionskostnader. KPA:s senaste beräkning i augusti visar på lägre kostnader för 
den avgiftsbestämda ålderspensionen och utbetalningar enligt R-SAP samt en lägre pensionsskuld än 
den beräkning som låg till grund för budgeten 2019. Förbundet kommer under hösten att genomföra 
en översyn av de underlag som ligger till grund för kostnadsberäkningarna för att vidare analysera 
vad de stora skillnaderna mellan prognoserna beror på.  

Mål 

Årets resultat ska uppgå till 
minst 0,01 % av 
omsättningen. 

Mål 

Årets avskrivningar ska inte 
överskrida budgeterad 
avskrivning. 

Mål 

Årets investeringar ska göras 
med eget kapital. 
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Genomförda aktiviteter 

Nedan presenteras en översikt över de viktigaste aktiviteterna och händelserna under årets första 
åtta månader av förbundets arbete med olycksförebyggande insatser, räddningstjänst, 
krisberedskap och den interna organisationen. 

Räddsam Västernorrland 

Med bakgrund av skogsbränderna under sommaren 2018 samt regeringens räddningstjänst-
utredning 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. Målet med förstudien är att ta fram 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.  

Projektgruppen innehåller representanter från samtliga räddningstjänster och ska i förstudien även 
beakta konsekvenser av genomförandet av de olika förslagen. Förstudien kommer att resultera i en 
rapport som ska levereras till beställarna (räddningschefer, förbundsdirektörer och 
avdelningschefer) i slutet av november 2019.  

Projektet Pågående dödligt våld 

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 en sådan situation. 

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 2019 kommer en gemensam utbildning för blåljusmyndigheterna att 
hållas på MSB Sandö där deltagarna efter utbildningen kommer att kunna vara utbildnings-
instruktörer inom sin egen organisation för att utbilda och sprida vidare kunskaperna om PDV och 
den gemensamma insatsplanen. 

Nytt RIB-avtal 

SKL och Sobona har undertecknat ett nytt treårigt avtal för räddningsmän i beredskap (RIB19). 
Avtalet gäller från 1:a maj 2019 till den 30:e april 2022. I samband med det nya centrala avtalet hölls 
lokala förhandlingar och ett lokalt avtal togs fram inom förbundet. RIB19 innebär förändringar 
främst i form av högre ersättningar vid larm och övning/utbildning för deltidsanställda 
beredskapsbrandmän.  
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Anlagda bränder Härnösand 

Under sommaren har ett flertal misstänkta anlagda bränder ägt rum i Härnösands kommun med 
bland annat totalförstörda ödehus, busskurer 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.  

Krisberedskap  

Förbundet svarar för att en kvalificerad 
krishanteringshandläggare arbetar tillsammans 
med kommunernas beredskapssamordnare med 
målet att förebygga och stärka kommunernas 
förmåga att hantera extraordinära händelser.  
 
Under årets första åtta månader har förbundets 
krishanteringshandläggare träffat beredskaps-
samordnare i medlemskommunerna för 
samordning av övergripande risk- och 
sårbarhetsanalyser samt deltagit i arbetet med en 
översyn av kommunernas styrdokument för 
krisberedskap. Under hösten kommer arbetet med 
att stötta kommunerna i form av exempelvis 
översyner av krisledningsplaner, 
kriskommunikationsplaner och planer för psykiskt 

och socialt omhändertagande (POSOM) att 
fortskrida. I samarbete med länsstyrelsen kommer 
även fokus under hösten vara att förbättra kommunernas förmåga vid höjd beredskap genom bland 
annat kompetenshöjning gällande totalförsvar samt utbildning i säkerhetsskydd.  
 
Kommunernas arbete med att ta fram kontinuitetsplaner pågår inom flera verksamheter. 

Insatser med kamratstöd 

Förbundet har, på grund av ett antal allvarligare olyckor och händelser, aktiverat stödinsatser för 
personalen genom förbundets kamratstödsgrupp. Genom att bearbeta intrycken efter svårare 
händelser kan kamratstödet underlätta återhämtning och stärka den sociala tryggheten inom 
gruppen. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Förbundet har under året satsat på fortsatt utveckling av arbetsmiljön. Till sin hjälp har förbundet 
anlitat externa konsulter som bland annat arbetar med att se över interna riktlinjer samt utbildat 
personalen i systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Ny hemsida 

Under året har arbetet med att utveckla och modernisera förbundets externa webbplats 
intensifierats. Målet är att lansering ska ske i slutet av 2019. Med en ny hemsida är förhoppningen 
att allmänheten ska få bättre information om förbundets olika aktiviteter (utbildningar, seminarier, 

Anlagd busskur i Ramvik, juli 2019 
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öppet hus med mera), viktiga meddelanden till allmänheten (VMA), senaste larmen och övriga 
aktuella nyheter. Externa konsulter har anlitats i utvecklingen av den nya hemsidan. 

Utbildningsinsatser till medborgare 

Fram till och med augusti månads utgång har nästan 3400 personer, såväl vuxna som 
(skol)ungdomar, erhållit utbildning genom räddningstjänstens försorg. Förskoleveckor har hållits för 
närmare 500 förskolebarn där räddningstjänsten har informerat om brandsäkerhet. Förskole-
veckorna i Kramfors kommer även att fortsätta till hösten. På deltidsstationerna i Näsåker och 
Ramsele hölls det under sommarmånaderna en 
brandskola där barnen fick möjlighet att testa på 
yrket. Under hösten kommer utbildning i Youth 
Aware Mental Health (YAM) att hållas för 
ungdomar i årskurs åtta. Utbildningen genomförs i 
samarbete med kuratorer i Kramfors och Sollefteå 
kommun. 

Öppet hus hölls under våren på samtliga 
heltidsstationer samt på flertalet av förbundets 
deltidsstationer. Cirka 1 500 besökare fick under 
dagarna träffa brandmän, poliser och 
ambulansförare och delta i flera spännande 
aktiviteter.  

Utöver detta har förbundets personal, såväl heltid- 
som deltidspersonal, under sommarmånaderna 
deltagit i stadsfester och övriga evenemang 
runtom i länet med syfte att öka tryggheten och 

känslan av säkerhet genom vår närvaro.  

Tillsyn 

Tillsynsarbetet har under året fokuserat på de områden som tillhör räddningstjänstens 
kärnverksamhet. Målet för 2019 är att minst 95 tillsyner ska genomföras.  

Till och med augusti månads utgång är 44 tillsyner enligt LSO genomförda och åtta tillsyner enligt 
LBE, därmed kommer målet om 95 tillsyner vara svårt att nå. Även ett 30-tal yttranden avseende 
bygglovsärenden och alkohol- och serveringstillstånd vardera har handlagts samt 14 
tillståndsprövningar och åtta övriga ärende enligt LBE. Dessutom har rådgivning gällande brandskydd 
och yttranden över offentliga tillställningar och tillfälliga evenemang avgetts. Antalet yttranden har 
dock minskat, troligen till följd av att räddningstjänsten har skickat in råd och tips till polisen vilket 
har lett till att processavdelningen inte har fått in lika många remisser under året. 

  

Öppet hus i Kramfors, maj 2019 
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Räddningstjänst 

Tabell 1: Insatser per olyckstyp jan-aug 

 Insatstyp 2019-T2 2018-T2 2017-T2 2016-T2 2015-T2 

Brand i byggnad 64 69 92 82 80 

Brand ej i byggnad 140 171 141 137 118 

Trafikolycka 123 97 123 135 122 

Utsläpp av farligt ämne 7 17 9 17 26 

Drunkning-/tillbud 3 7 9 5 1 

Automatlarm, ej brand/gas 193 223 285 216 166 

I väntan på ambulans 185 173 206 229 208 

varav hjärtstoppslarm 7 11       

Annan händelse utan risk för skada 105         

Övriga uppdrag 96 198 190 167 163 

Totalt 916 955 1055 988 884 
 

Tabell 2: Insatser per område jan-aug 

 

Antalet larm har minskat sedan föregående år. Skogsbränderna, vilka ingår i insatstypen Brand ej i 

byggnad, har varit betydligt färre i jämförelse med förra årets många bränder i skog och mark. 
Annan händelse utan risk för skada är en ny rubrik för 2019 och kan således inte jämföras med 
föregående år. Ett antal av insatserna i denna kategori kommer från Övriga uppdrag men de flesta 
larmen orsakas av en förmodad utlarmning från SOS om exempelvis brand i byggnad. Om det vid 
framkomst visar sig att det inte är en brand byter insatsen kategori från Brand i byggnad till Annan 

händelse utan risk för skada. Som Övriga uppdrag räknas larm så som exempelvis sjukvårdsuppdrag, 
lyfthjälp, hjälp till ambulans, nödställda djur och ras. 

I stort finns det inga större avvikelser för insatstyper mellan respektive område inom förbundet. 
Antalet insatser har ökat i Härnösand, detta beror delvis på de anlagda bränderna som skedde under 

 Insats per stationsområde 2019-T2 2018-T2 2017-T2 2016-T2 2015-T2
Härnösand 345 304 334 301 284

Viksjö 17 11 26 32 15

Kramfors 173 230 283 199 286

Nyland 45 44 36 57 38

Ullånger 37 43 38 53 28

Nordingrå 29 27 35 28 24

Sollefteå 148 168 135 156 102

Näsåker 33 31 40 37 33

Junsele 50 58 71 80 45

Ramsele 39 39 57 45 29

Totalt 916 955 1055 988 884
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sommarmånaderna i kommunen samt  på att antalet trafikolyckor har ökat i kommunen.  Även 
samtliga drunkningar under delåret har skett i Härnösand. Kramfors har haft något färre insatser där 
I väntan på ambulans (IVPA), Övriga uppdrag, Automatlarm och Annan händelse utan risk för skada 
har minskat något. Av Junseles totalt femtio insatser står IVPA för 26 stycken. 

Medarbetare  

Per den 31:a augusti 2019 fanns det totalt 221 anställda inom förbundet, varav 67 arbetar inom 
heltidsorganisationen samt 154 inom beredskapsorganisationen. Av 221 anställda är 12,2% kvinnor.  

Inom heltidsorganisationen är fördelningen enligt nedan: 
- Sju arbetar dagtid.  
- Åtta arbetar som inre befäl vilket innebär att de arbetar dagtid med återkommande jourdygn i 
utryckningsorganisationen. 
- 40 brandmän och 12 styrkeledare arbetar skift i utryckningsorganisationen. 
- Medelåldern på heltidspersonalen är 40,5 år. 

Ekonomi 

Balanskrav och finansiella mål 

På samma sätt som kommunerna står kommunalförbund under lagen om balanskrav. Målet som 
överenskommits med ägarkommunerna är att resultatet skall uppgå till + 0,01 % av omsättningen. 
Bedömningen är att målet kommer att kunna uppnås. 

Tabell 3: Balanskravsutredning 

 

Driftsredovisning   

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.  

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 och intäkter för dessa ska öka.    

Balanskravsutredning, prognos (Tkr) 2019-12-31
Årets prognostiserade resultat enligt resultaträkning              879    

Samtliga realisationsvinster 0

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

Orealiserade förluster i värdepapper 0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Årets balanskravsresultat          879    

Prognosen för helåret 2019 är +879 tkr 
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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. 

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. 

Kostnader 
Av förbundets totala kostnader står personalen för ca 75 %, såsom löner/arvoden, arbetsgivar-
avgifter och pensioner. Resterande 25 % handlar framför allt om driftskostnader för att kunna 
upprätthålla verksamheten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av maskiner. 

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.  

Pensionsprognosen från KPA visar på cirka 1,7 MSEK lägre kostnader för helåret i jämförelse med 
budgeterade kostnader. Detta är den främsta anledningen till den positiva prognosen, se vidare 
kommentarer under avsnittet Prognos. 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. 

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. 

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. 
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Investeringar 

Det största investeringsprojektet under 2019 är ett nytt höjdfordon till heltidsstationen i Härnösand 
som beräknas levereras och driftsättas under hösten 2019. Utöver detta har förbundet under 2019 
bland annat budgeterat för inköp av en beredskapsbil till Härnösand samt räddningsmaterial i form 
av bland annat motorsprutor och utrustning för vattenlivräddning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Investeringar 

Investeringstyp (Tkr) Utfall 2019 T2 Budget 2019 Prognos 2019 Utfall 2018 
Kommunikationsutrustning/larm                   50                               50                           326     

Övriga fordon                    -                       750     750                       408     

Släckbil                   12                               12                        3 628     

Basutrustning fysisk träning                     50                             25                               -       

Höjdfordon                   17                 5 600                        5 500                             50     

Räddningsmateriel                 363                     600                           600                        1 080     

Övrigt                    -         0                           -       

Totalt            442             7 000                  6 937                  5 493     

 

  

Övning med motorspruta på Kramfors 
heltidsstation 
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Tabell 5: Resultaträkning (Tkr) 

Resultaträkning           
    Redovisat Redovisat Budget  Prognos  
Resultaträkning (Tkr) Not Jan-Aug-19 Jan-Aug-18 helår 2019 helår 2019 
Verksamhetens intäkter 1 4 283 6 353 6 664 6 856 
Verksamhetens kostnader 2 -52 927 -58 109 -81 781 -81 242 
Avskrivningar 3 -2 352 -2 490 -3 800 -3 800 
Jämförelsestörande intäkter 4 0 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnad                -50 997 -54 246 -78 917 -78 186 
Kommunbidrag 5 53 283 52 392 79 924 79 924 
Finansiella intäkter 6 0 0 3 0 
Finansiella kostnader 7 -768 -550 -1 000 -859 
Resultat före extraordinära   1 519 -2 405 10 879 
poster           
Extraordinära intäkter   0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 8 0 0 0 0 
Resultat  9 1 519 -2 405 10 879 

 

Tabell 6: Balansräkning (Tkr) 

Balansräkning         
          
Balansräkning (Tkr) Not 2019-08-31 2018-08-31 2018-12-31 
          
Anläggningstillgångar         
Inventarier 10 3 309 2 519 3 549 
Fordon 11 16 125 14 995 17 796 
Summa anläggningstillgångar   19 434 17 514 21 345 
          
Omsättningstillgångar         
Fordringar 12 2 918 7 722 18 867 
Kassa och bank 13 37 124 29 767 22 701 
Summa omsättningstillgångar   40 042 37 489 41 568 
SUMMA TILLGÅNGAR   59 476 55 002 62 913 
          
Eget kapital         
Eget kapital 14 14 963 7 510 13 444 
Därav resultat    1 519 -2 404 3 530 

          
Avsättningar         
Avsättningar pensioner 15 33 028 32 503 32 869 
          
Skulder         
Långfristiga skulder   0 0 0 
Kortfristiga skulder 16 11 485 14 994 16 600 
Summa skulder   11 485 14 994 16 600 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER   59 476 55 007 62 913 
Ansvarsförbindelser   0 0 0 
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Tabell 7: Noter (Tkr) 

Noter (Tkr) Jan-Aug 19 Jan-Aug 18 Budget 2019 
        
Not 1, Verksamhetens intäkter 

   Försäljning till kommuner/Landsting 2 240 4 172 
 Försäljning till övriga 2 043 2 181 
 Summa intäkter 4 283 6 353 6 664 

varav  
        - automatlarm 1 497 1 762 

      - sambruk 692 668 
      - förrättningsavgifter 188 302 
      - extern utbildning 435 361 
      - bostads- och lokalhyror 542 534 
      - övrigt 929 2 725 
 

 
4 283 6 353 6 664 

    Not 2, Verksamhetens kostnader 
   Löner och arvoden 27 574 28 546 42 175 

Arbetsgivaravgifter exkl löneskatt 9 723 10 226 14 953 
Skuldökning semester -689 -244 0 
Kostnader pensioner inkl löneskatt 2 934 3 405 6 110 
Övriga verksamhetskostnader 13 384 16 176 18 543 
Summa 52 927 58 109 81 781 

    Not 3, Avskrivningar 
   Maskiner och inventarier 2 352 2 490 3 800 

    Not 4 Jämförelsestörande poster 
   

 
0 0 0 

    Not 5, Kommunbidrag 
   Härnösands kommun 16 347 16 074 

 Kramfors kommun  17 876 17 577 
 Sollefteå kommun  19 059 18 741 
 Summa 53 283 52 392 79 924 

    Not 6, Finansiella intäkter 
   Ränteintäkter  0 0 3 

    Not 7, Finansiella kostnader 
   Bankkostnader 14 16 20 

Räntekostnader 6 3 8 
Ränta på pensionsskuld 747 531 972 
Summa 768 550 1 000 

    Not 8, Extraordinära kostnader 
   Diskonteringsränta pensionsskuld 0 0 0 
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Noter (Tkr) Jan-Aug 19 Jan-Aug 18 Budget 2019 
Not 9, Årets resultat 

   Resultat enl resultaträkningen 1 519 -2 404 10 
Avgår jämförelsestörande intäkter 

   Reservation förstudie för att utreda 
larm-processer i 

   medlemskommunerna. 
   Ianspråktagande av reservation 
   Årets resultat enligt balanskravet 1 519 -2 404 10 

    Not 10, Inventarier 
   Ingående bokfört värde 3 549 3 228 

 Försäljning 0 0 
 Nyanskaffning 413 9 
 Avskrivningar 653 718 
 Utgående bokfört värde 3 309 2 519 
 

    Not 11, Fordon 
   Ingående bokfört värde 17 796 16 335 

 Försäljning 0 0 
 Nyanskaffning 29 431 
 Avskrivningar 1 700 1 771 
 Utgående bokfört värde 16 125 14 995 
 

    Not 12, Fordringar 
   Kundfordringar 1 141 3 306 

 Ingående moms 280 1 042 
 Upplupna intäkter 0 0 
 Interimsfordringar 1 475 3 249 
 Skattekonto 22 125 
 Summa 2 918 7 722 
 

    Not 13, Kassa och bank 
   Bankkonto  37 124 29 767 

 
    Not 14, Eget kapital 

   Ingående eget kapital  13 444 9 914 
 Årets resultat 1 519 -2 404 
 Fördelning av eget kapital 

     Eget kapital reserverat för kommande 
     pensionskostnader 4 569 4 569 

   Eget kapital ej reserverat 10 394 2 941 
 Utgående eget kapital 14 963 7 510 
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Noter (Tkr) Jan-Aug 19 Jan-Aug 18 Budget 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Not 15, Avsättningar 
   Ingående balans avsättning 32 869 31 802 

 Specifikation av förändring 
     Årets avsättning 0 1 188 

   Årets utbetalning -1 734 -1 713 
   Ränte- och basbeloppsuppräkning 746 668 
   Sänkning av diskonteringsränta 

     Övriga förändringar netto 1 116 421 
   löneskatt 31 137 
 Utgående balans avsättning 33 028 32 503 
 

    Not 16, Kortfristiga skulder 
   Interimsskulder 0 560 

 Leverantörsskulder 614 2 873 
 Utgående moms 125 539 
 Upplupna löner 2 694 2 684 
 Upplupna semesterlöner 3 165 3 187 
 Upplupen löneskatt individ del 597 378 
 Upplupna p-kostn individ del 1 986 1 559 
 Övriga kortfristiga skulder 2 304 3 215 
  varav arb giv avg o skatt 

 
3 209 

 Summa 11 485 14 994 
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Tabell 8: Kassaflödesanalys (Tkr) 

KASSAFLÖDESANALYS     
      
Löpande prisnivå, Tkr Jan-Aug 19 Jan-Aug 18 
Den löpande verksamheten     
Årets resultat 1 519 -2 404 
Justering för ej likviditetspåverkande poster1 2 511 3 191 
Minskning av avsättningar pga, utbetalningar 

 
  

Medel från verksamheten före förändr av rörelsek 4 031 787 
-Ökning/+minskning kortfristiga fordringar 15 949 -2 592 
-Ökning/+minskning förråd och varulager 

 
  

+Ökning/-minskning kortfristiga skulder -5 115 -3 818 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 865 -5 623 
Investeringsverksamheten     
Investering i materiella anläggningstillgångar -442 -440 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 
Investering i finansiella anläggningstillgångar 

 
  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
 

  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -442 -440 
Finansieringsverksamheten     
Nyupptagna lån 

 
  

Amortering av långfristiga skulder 
 

  
Ökning långfristiga fordringar 

 
  

Minskning av långfristiga fordringar 
 

  
Minskning av avsättningar pga utbetalningar 

 
  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 
Årets kassaflöde 14 423 -6 064 
  

 
  

Likvida medel vid årets början 22 701 35 831 
Likvida medel vid årets slut 37 124 29 767 
Likvida medel början - likvida medel årets slut 14 423 -6 064 
1Spec av ej likviditetspåverkande poster 

 
  

Justering för av- och nedskrivningar 2 352 2 490 
Justering för gjorda avsättningar 159 701 
Justering för övriga ej likviditetspåverkande 
poster     
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Redovisningsprinciper  

Förbundets delårsrapport är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendation RKR R17 som lämnats av Rådet för kommunal redovisning som avser 
delårsrapportering. 
 
Intäkter  
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Personalkostnader 
Förändring av semesterlöneskuld redovisas som en kostnad i verksamheten. Timlöner som är 
intjänade under augusti men utbetalas i september är upptagna som en kortfristig skuld i 
balansräkningen.  
 
Periodiseringar  
Inkomster och utgifter periodiseras enligt god redovisningssed, det innebär att inkomster och 
utgifter har bokförts på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta 
 
Jämförelsestörande poster  
Om det finns jämförelsestörande poster redovisas de på separata rader i resultaträkningen under 
verksamhetens nettokostnader och specificeras i not till respektive post. 
Som jämförelsestörande betraktas kostnader eller intäkter som är sällan förekommande och uppgår 
till ett väsentligt belopp 
 
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i förbundet är beräknade enligt RIPS07 i enlighet 
med rekommendationen RKR 17 ”värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser”.  
Pensionskostnaderna baseras på uppgifter från pensionsbolaget KPA. Prognosen från KPA baseras på 
en genomsnittlig pensionsålder på 60 år.  
Upplysningar vad gäller pensionsavsättningar lämnas i not till balansräkningen. 
Under Eget kapital finns det medel avsatt för att möta framtida pensionsutbetalningar. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Beloppsgränsen för mindre värde har satts till ett ½ basbelopp. 
 
Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt 
d.v.s. med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. 
Avskrivningarna påbörjas månaden efter att inventarier tagits i bruk. 
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Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider. 
 
Lätta fordon  6 år 
Tunga fordon  12 år 
Höjdfordon  15 år 
Data & telefoni 3 år 
Räddningsmaterial 5 år 
Inventarier  5 år 
 
Enligt rekommendationen RKR R4 ”Materiella anläggningstillgångar” ska upplysningar om 
ackumulerade anskaffningsvärden lämnas i not. Förbundet följer inte denna rekommendation utan 
visar bara bokfört värde vid årets början. 
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§ 153 Dnr 2019-000135 1.1.3.0 

Verksamhetsplan och fastställande av drift- och 
investeringsbudget samt internkontrollplan 2020 för 
samhällsnämnden 
Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 

 

att fastställa verksamhetsplan inklusive internkontrollplan för 2020,  

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2020, samt 

att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2020.  

Bakgrund 
Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse. Även en plan för intern kontroll ingår i verksamhetsplanen.                                                                      
Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en verksamhetsplan för 2020.     

 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan för 2020 är upprättad för hela samhällsförvaltningen där de 
olika verksamhetsgrenarna varit involverade. Verksamhetsplanen ska enligt 
riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till kommunfullmäktige för 
delgivning. 

Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör 
myndighetsutövning tas i särskild ordning. 

______  
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Uppdrag och verksamhet 
Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, fysisk planering, bygglov, kart- och mätuppgifter, gator 
och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroller samt tillfredsställande 
kollektivtrafikförsörjning. 

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, med drift av fritids- 
och friluftsanläggningar samt Fritidsgården Kåken. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunens antagna 
mål. 

1.2 Organisation och verksamhet 
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2 Viktiga händelser 
Större händelser som påverkar nämndens verksamheter, exempelvis förändrad lagstiftning eller större 
interna förändringar. 

Plan och bygg: Detaljplanen angående hotellplanerna vid simhallen har nu vunnit laga kraft. 
Vindkraftutbyggnad i Viksjö påverkar myndighets och tillståndsgivningen inom flera av förvaltningens 
områden. Papperslös handläggning (digitalisering) fortsätter att utvecklas för att erbjuda bra service 
till kunderna men även underlätta handläggningen internt. 

Miljö: År 2020 kommer bli ett speciellt år för livsmedelskontrollen eftersom flera regelverk som berör 
kontrollen har förändrats eller håller på att förändras. Livsmedelslagen kommer bland annat att 
förändras, vilket medför att det behöver tas ett beslut om taxan senare delen av 2020. 

Fritid: Härnösands kommun är i stort behov av fler ytor för inomhusidrotten. Det sker samordning och 
föreningarna försöker hitta nya lokaler där verksamhet kan bedrivas men behov är större än tillgången 
på ytor. 

Teknik: Avdelningen kommer att fortsätta arbetet med Nybrogatan, Nybron samt Utsprångskajen. 
Avdelningen tillsammans med tillväxtavdelningen tar fram övergripande bild av de stora projekt som 
finns men inte har några beslut. Detta som underlag för de kommande investeringsbesluten i 
kommunen på lång sikt. En anpassning till förändring av investeringsbudgetens omfattning har 
genomförts på personalsidan. Nivån på investeringsbudgeten påverkar avdelningens planering och 
genomförande av investeringar i gator och parker. 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Samhällsnämndens budget enligt årsplan är 180,6 mnkr 2020. Samhällsnämnden har ansvarsområden 
som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och byggfrågor, till utveckling av gator, kajer, 
vägar och drift sant samverkan inom fritid och ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av 
kommunens investeringar och återinvesteringar i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid 
byggnationer, belysningsåtgärder och utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. 

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, 
skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering samt livsmedelskontroller. Nämnden 
ansvarar även för skötsel och utveckling av kommunens gator och parker sommar och vintertid, samt 
för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens 
ansvar. 

Samhällsnämnden föreslås jämfört med 2019 års budget få en utökad gräns motsvarande 1 mnkr. 
Detta gör att föreningsbidragen kan vara kvar på 2019 års nivå och en utökning av den anropsstyrda 
kollektivtrafiken till de norra kommundelarna kan genomföras. 

En förenkling inom myndighetsutövningen kommer att fortsätta. För att möta kraven med fortsatt 
rättssäkerhet krävs vidare arbete med handläggningstider, digitalisering och rutinutveckling. 

Underhållsinvesteringar inom fritidsanläggningar och omfattande investeringar i nya anläggningar 
förväntas. Planering för investeringar vid Skeppsbron pågår där Nybron och Nybrogatan är en del i hela 
området som kommer att kräva investeringar i olika omfattning kommande år. Fysisk planering är 
prioriterat för att skapa nya boendemiljöer. Det är viktigt att förvaltningen skapar en beredskap för de 
nationella stöd som utlyses i utvecklings- och miljöinvesteringar. 

Uppföljning och analys av det ekonomiska stödet för kollektivtrafikresor inom kommunen som 
infördes i juni 2018 planeras. En ökning av resandet är att vänta som kan komma att ställa nya krav på 
turutbudet, där tillgänglighet på kvällar och helger efterfrågas av medborgarna. 

Kommunens arbete med att ta fram en översiktsplan för 2035 kommer att fortsätta under 2020. 
Samhällsförvaltningen kommer att vara fortsatt delaktig i att ta fram underlag inom många av planens 
områden. 

Förvaltningen ser att det fortsättningsvis finns stort intresse för att bereda mark för bostadsbyggande, 
framför allt i de centrala delarna av Härnösand. Det kan komma att ställa större krav på utbyggnad av 
gång- och cykelvägar, hantering av dagvatten samt funktionella parkeringslösningar. För att kunna leva 
upp till de krav som omvärlden ställer på kommunen i dessa frågor, är det fortsatt viktigt att ha en god 
beredskap inom plan- och bygglovsverksamheten. 

I utbyggnadsplanerna arbetar plan- och byggavdelningen tillsammans med tillväxtavdelningen. Detta 
arbete sker tillsammans i en speciell markstrategisk grupp. 

Under 2019 har bygglovhandläggarna och bygglovkoordinatorerna arbetat med att digitalisera 
ärendehandläggningen av bygglovsärenden. Från och med den första juni 2019 är all handläggning av 
bygglovsärenden papperslös. Digitaliseringen kommer att fortsätta under 2020 med att föra samman 
e-tjänsterna med verksamhetssystemet Vision. Vidare kommer avdelningen att införa förenklad 
delgivning via e-post. 
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Under 2020 kommer bygglovhandläggarna att ta över tillsynen av bygglovsärenden från de 
tillsynskonsulter som anlitats under 2019. Handläggarna kommer att i februari 2020 att få en 
heldagsutbildning i tillsynsmetodik. Tillsynen kommer att bedrivas i enlighet med framtagen 
tillsynsplan. Syftet är att verksamheten ska vara mer proaktiv än reaktiv i sitt tillsynsarbete. 

Inom livsmedelskontrollen sker utifrån den nationella plan och de aktiva mål som Livsmedelsverket 
tagit fram. Prioriterade områden rör säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och att 
säkerställa information i livsmedelskedjan. Under 2020 kommer priset för livsmedeltillsyn att ändras 
utifrån ändrad lagstiftning. Inom tillsynen för miljö- och hälsoskydd tas hänsyn till de nationella mål 
från bland annat Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen. 

Genom Vattenmyndighetens åtgärdsprogram har kommunerna fått flera uppdrag, bland annat att 
arbeta med riktad tillsyn inom ett flertal områden i syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten kan 
följas. Inventeringen av kommunens enskilda avlopp fortsätter därför enligt plan under 2020. Syftet 
med inventeringen är att minska utsläppen av näringsämnen och smittämnen till våra sjöar och 
vattendrag. Miljöavdelningen prioriterar också arbetet med att ta fram en VA-plan tillsammans med 
kommunstyrelsen. 

Miljöavdelningen planerar att söka statligt stöd avseende naturvårdsåtgärder för att förbättra 
vandringsvägar för fisk samt att förhindra översvämningar på grund av klimatförändringar runt 
Gerestabäcken. En förstudie med åtgärdsförslag togs fram under 2019. Utifrån regeringens budget för 
naturvårdsåtgärder 2020 och om kommunens projekt beviljas, kommer ett stort arbete för att 
genomföra dessa åtgärder krävas. Energi- och klimatrådgivningen kommer att fortsätta och 
kommunen kommer att ingå i Energimyndighetens projekt, vilket specificeras under hösten 2019. 

Det finns idag ett färdigt resultat av den genomförda linjenäts analysen. Målsättningen är att börja 
planera för eventuella förändringar av linjesträckning och turtätheten, i första hand inom 
tätortstrafiken under 2020. Utifrån det markant ökade resandet så finns behov av att genomföra vissa 
förändringar, samt att säkerställa kvalitén på trafiken, men även att tillgodose önskemål om en 
förbättrad turtäthet. Extra resurser kommer att avsättas redan från årsskiftet för att stärka upp linje 
24 med ytterligare en buss under vissa tider. Samhällsförvaltningen kommer även 2020 göra en 
utvärdering av den införda subventionerade kollektivtrafiken. Under 2020 så hoppas förvaltningen 
också att den nya så kallade bussappen kommer att introduceras. Bussappen är en form av anropsstyrd 
trafik med modern teknik. Tekniska problem med vissa applikationer har gjort att projektet tyvärr 
försenats. Förvaltningens trafikentreprenören tror ändå på ett införande i början av 2020 och det 
kommer att drivas om en test-studie för att utveckla anropsstyrd kollektivtrafik i första hand inom 
tätorten. Den nya trafiken kommer att bedrivas under tider på dygnet när den ordinarie 
kollektivtrafiken har ett väldigt lågt eller inget tur utbud. 

Förvaltningen prioriterar att utveckla nya spontana idrottsplatser och friluftsområden för att inspirera 
medborgare till mer spontan fysisk aktivitet. Både nya och befintliga vandringsleder kommer att rustas 
upp för att locka till ett aktivt friluftsliv. Under 2020 så kommer konstgräsmattan på Högslätten att 
bytas ut eftersom dagens matta är sliten och har försämrad kvalité. Planen är att anlägga en matta, 
som klara elitidrottens krav på underlag och samtidigt säkerställa att inga microplaster sprids. Med 
stöd av LONA-bidrag så kommer en miljöförstudie att genomföras i början av 2020 för att bedöma 
möjligheterna att utveckla området runt Godstjärn. Dessutom finns investeringspengar avsatta 2020 
för direkta åtgärder utifrån förstudiens resultat. Förhoppningen är att knyta ihop Bondsjöhöjdens 
idrottsanläggning med området runt Godstjärn för att helheten ska nyttjas än mer för både idrott, 
spontan motion och olika friluftsaktiviteter. 
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Arbetet med utsprångskajen fortsätter enligt samhällsnämndens inriktningsbeslut. Ombyggnad av 
Nybrogatan engagerar medborgare och förslag på åtgärd kommer att föreslås utifrån invånardialog 
samt tidigare förstudier och styrande dokument. Planeringen fortsätter utifrån kommande politiska 
inriktningsbeslut. Behovet av renoveringar på stadens gator är fortfarande stort och noggrann 
prioritering av åtgärder krävs för att de mest prioriterade åtgärderna ska rymmas inom 
investeringsbudgeten kommande år. 

Kommunens gång- och cykelplan ska antas av samhällsnämnden under våren 2020. Gång- och 
cykelnätet prioriteras i underhållsarbetet under året. Även kommunens centrumutvecklingsarbete 
prioriteras under året med bland annat skylt- och hänvisningsinventering. Utredning av trafikregler ska 
göras för att uppdateras mot gällande lagstiftning. 

Kommunens parkavtal har upphandlats under hösten 2019 och ny avtalsperiod påbörjas första juni 
2020. 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal från kommunfullmäktige 
Titel Mål 
Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 
Resultat i SKL:s mätning av företagsklimatet (Insikt) 70.0 
Mål 3- Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 
Antalet resor med kollektivtrafik ska öka (Sam) 800 000 
Andelen miljöbilar i kommunorganisationen ska öka (Sam) 80.0% 

Mål 2 

Samhällsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ser över möjligheten att utveckla en 
gemensam organisation för tillsyn för att förenkla för kunden. 

Målet med tillsynen är att den ska se eventuella briser i tid och tillsynsmetoderna är utformade för att 
alla ärenden ska hanteras lika. Tillsammans med övriga förbättringsåtgärder som har använts, bland 
annat digitalisering av handläggningen, är förhoppningen att kunden ska få god service och gott 
bemötande. 

Miljöavdelningen kommer under 2020 att se över möjligheten att använda information och e-tjänster 
som finns framtagna på Verksamt.se. Avdelningen kommer också att arbeta med en utveckling av 
informationsmaterial gällande tillsyn inom hälsoskydd för att kunden ska ha kunskap och därmed ökad 
förståelse för myndighetsutövningen. 

Plan- och byggavdelningen kommer även under 2020 att ägna sig åt byggtillsyn enligt den tillsynsplan 
som tagits fram. Tillsynen bedrivs för att säkerställa att tomter och fastigheter är i ett vårdat skick och 
inte utgör en fara för liv och hälsa eller egendom. 

Mål 3 

Under 2020 är planen att utifrån resultatet av den genomförda linjenätsanalysen se över upplägget av 
dagens trafik för att förbättra både tur utbud och vissa linjesträckningar. Redan från årsskiftet kommer 
linje 24 att förstärkas med ytterligare en buss som kommer att förbättra kvalitén på trafiken. I de norra 
delarna av kommunen kommer anropsstyrd trafik att startas för att erbjuda kollektivtrafik även 
kvällstid. Förvaltningen arbetar även med att följa de antagna riktlinjerna för inköp av kommunens 
fordon som innebär att andelen miljöbilar successivt kommer att öka. Redan idag har vi ett flertal 
gasdrivna bilar, ett antal laddhybrider, elcyklar samt en elbil. 
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3.2 Nämndsmål 
Nämndsmål för Samhällsnämnden är kopplat mot övergripande mål 6 God service och gott 
bemötande. 

Verksamheterna kommer att arbeta mot flera övergripande mål med strategiska aktiviteter och 
beskrivs i text nedan. 

3.2.1 Mål 1 - Attraktivt boende i unik miljö 
För att utreda möjligheten att utveckla friluftsområdet runt Godstjärn så har Länsstyrelsen beviljat 
kommunen LONA-bidrag, som är ett bidrag som skall gynna lokala naturvårdssatsningar. Inledningsvis 
så kommer bidraget att användas för att genomföra en förstudie som ska belysa möjligheter som finns 
för utveckling, samtidigt som hänsyn tas till de natur- och miljövärden som finns i 
området.  Investeringsmedel finns avsatta för konkreta åtgärder som kan komma fram utifrån 
resultatet av förstudien. 

Planeringen av en utsprångskaj med inriktning mot kryssningsfartyg upp till 300 meter fortsätter. 
Tillståndsansökan ska lämnas in till Mark- och Miljödomstolen. Under tiden tillståndet behandlas finns 
möjligheten gå vidare med projektering inför byggandet av en ny utsprångskaj. Nybrogatan med 
tillhörande Nybron utreds för att ombyggnation ska vara möjlig kommande år. Medborgardialog är 
genomförd och fortsatt utredning och projektering genomförs under 2020. 

En ny GC-plan ligger färdig under 2020. Resultatet av planen ger avdelningen en god hjälp i planeringen 
av var investerings- och underhållsmedel ska prioriteras för att uppnå målen i planen. 

Bygglovskvällar ordnas av bygglovhandläggarna för att informera och underlätta för 
kommuninvånarna att söka bygglov. 

Översiktsplanearbetet fortsätter under 2020 tillsammans med andra förvaltningar. 

3.2.2 Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 
En fortsatt utveckling av kollektivtrafiken planeras under 2020 med förstärkningar av i första hand linje 
24 för att garantera kvalitén på trafiken. Utökad anropsstyrd trafik införs från årsskiftet vilket innebär 
bättre möjligheter att resa på kvällstid i de norra delarna av kommunen. Vatten- och avloppsplanen 
(VA-plan) som ska produceras under 2020, är ett prioriterat område inom förvaltningen, för att 
kommunen ska leva upp till myndigheters krav på vatten- och avloppskvalitet. 

3.2.3 Mål 5 - Jämställdhet och solidarisk välfärd av hög kvalitet 
I dag finns det stora behov av bättre träningsmöjligheter för våra barn och ungdomar när det gäller 
tillgång på tillfredsställande bra lokaler för ett flertal av våra inomhusidrotter. 

3.2.4 Mål 6 - God service och gott bemötande 
Nämndsmål Mått Måltal 

2019 
Måltal 
2020 

Resultat 2018 

Ge snabb och professionell 
handläggning av ärenden. 

Antal öppna ärenden 
för bygg och miljö i 
september (EDP-
Vision) 

Högst 
1500 

Högst 
1000 

827 
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Kommuninvånarna ska ha god 
möjlighet till dialog med nämnd och 
förvaltning i aktuella frågor. 

SCB NII (Nöjd 
Inflytande Index) 

Minst 44  39 

Aktivt stödja ett brett, levande 
föreningsliv i Härnösand. 

SCB NRI 
Fritidsmöjligheter 
(Nöjd Region Index) 

Minst 67%  65% 

Ungdomars upplevelse av trygghet 
och inflytande i Samhällsnämndens 
verksamheter ska öka. Ungdomars 
upplevelse av trygghet och inflytande 
i Samhällsnämndens verksamheter 
ska öka. 

LUPP-undersökning, 
lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken. 

Minst 75%  81% 

 

3.3 Planerad verksamhet för kommande år 
Plan- och bygg 

Förvaltningen har sett att det är ett fortsatt högt tryck inom byggsektorn. Under 2019 har det både 
varit byggande av bostäder men även utveckling av industrier, verksamheter och 
vindkraftverksetableringar, som har krävt resurser. Förvaltningen tror att detta kommer att fortsätta 
under 2020 och 2021. Detta kommer att ställa stora krav på handläggningen för att möta upp 
kundernas förväntan men även de krav på handläggningstider som lagstiftaren ställer på kommunen. 
Avseende detaljplanearbetet arbetar avdelningen med att ta fram stora och flexibla planer som ska 
möjliggöra både bostäder och verksamhet. För att få till en långsiktig och hållbar samhällsplanering 
kommer arbetet tillsammans med tillväxtavdelningen att behöva ökas. 

Miljö 

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning och 
kommer fortsätta vara så under kommande år. Miljöavdelningen följer utvecklingen av ny lagstiftning 
inom tillsynsområdet för livsmedel för vara förberedda på förändringar som kommer gälla både från 
2020 och från 2021. Digitaliseringsarbetet inom dessa områden kommer att fortgå under de närmaste 
åren för att nå en papperslös och effektiv handläggning. 

Naturvårdsåtgärder startas upp i Gerestabäcken under 2020. Dessa åtgärder kommer troligtvis att 
behöva genomföras under flera år framöver och hur snabbt det ska kunna genomföras beror på 
godkända statliga bidrag. 

Arbetet med att ta fram en vatten- och avloppsplan (VA) för kommunen kommer att fortsätta under 
2021. 

Trafik 

I första hand måste mer digitala lösningar presenteras i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten, 
som till exempel nutidsinformation på hållplatser, hållplatsutrop och fungerande destinationsskyltar 
ombord på bussar. En grundlig undersökning av landsbygdstrafiken måste genomföras de närmaste 
åren. Fokus på bättre användning av fordonsresurser och mer anropsstyrd trafik på tider som inte 
ekonomiskt medger fullstora bussar. Därför kan nya trafiklösningar vara aktuellt för att erbjuda trafik 
på andra tider jämfört med dagens tidtabell. En utveckling av skolbusstrafiken måste genomföras så 
att fler vanliga resenärer också kan använda skolbussar för kollektivt resande. 
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Fritid 

Det är idag stor efterfrågan på tillgängliga träningstider för framförallt stora ungdomsgrupper för 
inomhusidrotterna. Om kommunen både får ett nytt hotell samt utökad verksamhet inom försvaret så 
kommer trycket på befintliga lokaler att bli än större. Det är viktigt att arbeta med kommunens många 
ungdomsföreningar för att i olika roller stödja deras verksamhet. Kommande år ska mer arbete läggas 
på att utveckla våra områden för friluftsliv och olika former av spontan fysisk aktivitet, för att förbättra 
folkhälsan hos våra medborgare. 

Teknik 

Stora projekt ligger i planeringen med bland annat Nybrogatan med ny Nybro samt Utsprångskajen. 
Det behövs, enligt tidigare utredningar, satsas mer på att behålla gatukapitalet, både för investeringar 
och underhållsåtgärder. Det är av största vikt för att inte öka den totala skulden ytterligare. En ökad 
satsning på gång- och cykelnätet är en viktig faktor i underhållsarbetet men även för att underlätta för 
medborgare att välja cykel eller att gå. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 
Detaljer om preliminärt tilldelade medel återfinns i budgetdirektivet från KS (jan), detaljer om 
nämndens eventuella äskanden återfinns i nämndens budgetförslag (apr) och detaljer om KFs beslut 
om tilldelade medel återfinns i Årsplanen (jun). 

Samhällsnämndens budgetförutsättningar i budgetförslaget utgick från en oförändrad budget från 
2019 på 179,6 mnkr. Budgetförslagets uppräkning av personalkostnader angavs i anvisningar till 3,0 % 
utifrån 2019 års löneläge vilket skulle bli en personalkostnadsökning med 3,6 mnkr och 
hyresuppräkningen enligt anvisning angavs till 2,0 % vilket skulle bli en kostnadsökning 0,4 mnkr. 

Budgetförslaget för nämndens investeringar slutade med 53,0 mnkr. Tilldelad budgetram på 33,5 mnkr 
och ger inte utrymme för alla projekt som planerats och därför kommer vissa att flyttas fram till 
kommande år. En beskrivning av resultatet finns under avsnittet för investeringsbudget samt en 
bifogad bilaga för vilka projekt som planerats 2020. 

Driftsbudget (mnkr) Budget 
2020 

 Investeringsbudget (mnkr) Budget 
2020 

Preliminärt tilldelade 
skattemedel av KS 

179,6  Preliminärt tilldelade 
investeringsmedel av KS 

29,0 

Äskade skattemedel i 
nämndens budgetförslag 

0,0  Äskade investeringsmedel i 
nämndens budgetförslag 

23,0 

Totalt 179,6  Totalt 52,0 
     
Tilldelade skattemedel av KF 180,6  Tilldelade investeringsmedel av KF 33,5 
Totalt 180,6  Totalt 33,5 

Samhällsnämndens budgetram för skattemedel 2020 uppgår till 180,6 mnkr efter utökning om 1,0 
mnkr. 

Uppräkning av personalkostnader har gjorts enligt budgetanvisning med 3,0% utifrån 2019 års 
löneläge. Hyreskostnaderna har räknats upp med 2,0%. 

Kollektivtrafiken har indexuppräknats med 3% utifrån budget 2019 utifrån kollektivtrafikmyndighetens 
prognos. 

Nytt entreprenadavtal som togs i bruk under 2018 avseende gatuentreprenaden kommer att påverka 
budget 2020. Budget för entreprenaden har varit den samma sedan 2018. 2019 lades även 
fritidsentreprenaden in i gatuavtalet vilket innebär att ramen sänkts med 1,4 mnkr. Detta får till följd 
att underhållet på stadens gator krympt mycket de senaste åren. Parkentreprenaden kommer att 
konkurrensutsättas och ett nytt avtal ska vara klart till juni 2020. Teknikavdelningen har genomfört en 
analys av beläggningsbehovet på kommunen gator. Analysen visar att budgeten för 
gatuentreprenaden skulle behöva öka med 5,1 mnkr för att bibehålla gatukapitalet och klara det 
underhållsarbete som gatorna kräver. 

Digitaliseringen fortsätter under 2020 och beräknas rymmas i befintlig budget där satsningen kommer 
att vara inköp av programvara för att koppla e-tjänsterna till verksamhetssystemet EDP Vision som 
används i myndighetsutövningen inom miljö, plan & bygg samt teknik. 
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4.2 Nämndens driftsbudget 
Driftsbudget per konto 
(mnkr) 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Differens 
2019/2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 207,1 207,7 209,4 1,7 210,9 213,0 
- skattemedel 178,6 179,6 180,6 1,0 181,8 183,6 
- interna intäkter 4,1 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 
- externa intäkter 24,4 25,6 26,3 0,7 26,6 26,9 
Kostnader -200,7 -202,7 -209,4 -6,1 -210,9 -213,0 
- köp av huvudverksamhet -58,4 -63,0 -65,7 -2,7 -66,4 -67,0 
- personal -44,6 -43,3 -46,5 -3,2 -47,0 -47,5 
- lokalhyra -14,5 -15,5 -16,3 -0,8 -16,5 -16,6 
- fastighets- och 
driftskostnader 

-14,9 -13,7 -13,7 0,0 -13,8 -13,9 

- avskrivningar -35,3 -36,8 -36,5 0,3 -36,5 -36,5 
- övriga kostnader -33,0 -30,4 -30,7 -0,3 -30,7 -31,5 
Resultat 6,4 5,0 0,0 -5,0 0,0 0,0 

 

Driftsbudget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Skattemedel 2020 Övriga intäkter 
2020 

Kostnader 2020 

Samhällsnämnd 1,5 0,0 -1,5 
Samhällsförvaltning ledning och 
administration 

7,9 2,0 -9,9 

Tekniskverksamhet och 
bygglovsverksamhet 

11,9 3,8 -15,7 

Energirådgivning 0,1 0,3 -0,4 
Gator, vägar och torg 47,1 2,4 -49,5 
Parker och lekplatser 6,1 0,1 -6,2 
Miljö- och hälsoskydd, 
myndighetsutövning 

2,3 2,7 -5,0 

Allmän fritidsverksamhet och 
föreningsbidrag 

4,9 0,2 -5,1 

Fritidsanläggningar 39,3 12,6 -51,9 
Fritidsgårdar 6,4 0,0 -6,4 
Pedagogisk verksamhet 11,5 0,7 -12,2 
Bostadsanpassning 4,0 0,0 -4,0 
Färdtjänst 5,3 0,2 -5,5 
Hamnverksamhet 0,3 0,4 -0,7 
Kommunikationsmedel 32,5 2,9 -35,4 
Fjärrvärme försörjning -0,5 0,5 0,0 
Totalt 180,6 28,8 -209,4 

Samhällsnämndens budgetram för 2020 är 180,6 mnkr enligt årsplan från KF. Ökningen av skattemedel 
mellan 2018 och 2019 var en verksamhetsflytt från kommunstyrelsen avseende GIS-samordnare. 
Tabellen med kostnad per verksamhetsslag visar hur mycket skattemedel som fördelas till de olika 
verksamheterna för Samhällsnämnden. Indelningen av verksamheter följer Statistiska Centralbyråns 
(SCB) rekommendation. 
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Köp av verksamhet ökar med 2,7 mnkr till 2020. Här ligger kostnader för kollektivtrafik och den belastar 
verksamhet kommunikationsmedel, där även kostnader för Härnösand Central ligger. 

Transportkostnader för omsorgen kommer att ligga kvar i budget för och trafik har beräknas rymmas i 
budget. Dessa kostnader belastar Pedagogisk verksamhet där även skolskjuts ligger. 

Ökning av personalkostnaderna mellan 2019 och 2020 är 3,2 mnkr. Två tjänster är fortfarande vakant 
och kommer inte att tillsättas under 2020, dessa är stadsarkitekt och parkhandläggare. 

Lokalhyror har räknats upp med 2,0 procent utifrån anvisningar och innebär en ökning på 0,4 mnkr. 
Andra hyresökningar är bland annat på fritidsanläggningar med åtgärder för konstgräsplanen på 
Högslätten. Den totala ökningen mellan åren är 0,8 mnkr. 

Avskrivningarna beräknas ligga i nivå med 2019. 

Fastighetskostnaderna ligger i nivå med föregående år. 

Övriga kostnader beräknas öka med 0,3 mnkr. 

4.2.1 Budgeterat antal årsarbetare 
Personal (antal) Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Differens 2019/2020 
Samhällsförvaltning ledning 
och administration 

10,90 10,90 10,90 0,00 

Allmän fritidsverksamhet 2,50 2,50 2,50 0,00 
Fritidsanläggningar 24,57 28,15 24,50 -3,65 
Fritidsgårdar 8,75 8,75 8,75 0,00 
Miljö- och hälsoskydd, 
myndighetsutövning 

8,00 8,00 8,00 0,00 

Tekniskverksamhet och 
bygglovsverksamhet 

21,00 24,00 24,00 0,00 

Totalt 75,72 82,30 78,65 -3,65 
Tjänsten som stadsarkitekt är inte budgeterad för 2019 och 2020. Inom Fritid har det skett en 
minskning på antalet tjänster med totalt 3,65. I och med övertagandet av ridskoleverksamheten från 
kommundrift till föreningsdrift minskade antalet tjänster med 4.0. Vaktmästartjänsten på Härnösand 
Hästsport Arena (HHA) ligger numera under fritid centralt. 0,35 tjänster avser simhallen och då är 
tjänsterna på badanläggningar heltid. Ungdomsverksamhetens rätt till heltider enligt heltidsprojektet 
skulle innebära en utökning av 1,0 tjänst i verksamheten för Kåken och har inte budgeterats 2020. 
Teknik har en tjänst som parkhandläggare som inte ryms inom budget. 
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4.3 Investeringsbudget 
Investeringsbudget (mnkr) Budget 

2019 
Budget 

2020 
Plan 

2021 
Plan 

2022 
Plan 

2023 
Plan 

2024 
Gator, vägar och torg 15,5 9,4 8,2 8,4 24,2 24,2 
Belysning 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 
Konstbyggnader 21,3 2,5 3,2 3,2 2,2 2,2 
Mark 0,5 1,3 1,0 1,5 1,5 1,5 
Park 1,2 1,2 3,2 1,2 1,2 1,2 
Trafiksäkerhet och tillgänglighet 0,6 0,8 0,8 1,0 1,2 1,2 
Genomförande detaljplan 0,8 5,6 8,1 9,2 9,2 9,2 
Utredningar och förstudier 4,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,5 
Fritid 4,1 3,9 2,2 2,0 2,0 2,3 
Miljö 0,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Totalt 49,0 33,5 33,5 33,5 48,5 49,3 

Investeringsbudgeten för 2020 ligger på 33,5 mnkr enligt Årsplan 2019. Den investeringsram som 
nämnden tilldelats räcker inte för att bibehålla gatukapitalet. Risken finns att det blir mer akuta 
beläggningsåtgärder, som är kostsamma, för att kommunens vägar ska vara körbara. 

Ytterligare kostnader för investering kan tillkomma om detaljplanen för Kanaludden ska genomföras 
under 2020. Investeringarna för gatunätet och gång- och cykelvägar beräknas uppgå till 9,4 mnkr. För 
att få en investering på ram med 33,5 mnkr kommer vissa projekt att senareläggas. 

Nybron med Nybrogatan har ett stort behov av upprustning. En ny bro planeras till 2025. 
Helhetsgreppet med kajer, Nybron med centrumutveckling kommer att bearbetas. Utsprångskajens 
projekt fortsätter med ytterligare utredningar och planeringar beroende på politiska beslut. Det finns 
ett antal större återinvesteringsprojekt med akut behov av åtgärder som inte ryms inom befintlig 
investeringsram, och särskilda pengar behöver tillföras. Om inte pengar kan tillföras måste 
avdelningen omfördela pengar inom befintlig ram vilket medför stora konsekvenser för gatukapitalet, 
då kommunens gatunätsunderhåll inte följer de nödvändiga tidplaner för att behålla kapitalet. 

Området "Lägret" är ett område där kommunen tillsammans med Härnösandshus under året 
färdigställer ett område med spontanidrottsplatser, lekpark och umgängesytor, ett bidrag från 
Boverket har kommit till kommunen på 1,0 mnkr. 

Fritids investeringsbudget ligger på 3,9 mnkr där det bland planeras för ytterligare åtgärder av den 
alpina liftanläggningen. Vidare planeras för en spontan idrottsplats i Hälledal, åtgärder på våra 
badplatser och en speciell satsning på Smitingen för att kunna erbjuda toalettmöjligheter året runt. 
Större delen av investeringsbudget ligger i att utveckla friluftsområdet runt Godstjärn i nära anslutning 
till Bondsjöhöjdens IP. 

Miljöavdelningen kommer att ansöka om statliga bidrag för att utöka den investeringsbudget på 0,8 
mnkr som finns för att genomföra naturvårds- och klimatanpassningsåtgärder inom Gerestabäckens 
område. 

För att se detaljerna för vilka projekt som planeras, se bilaga Investeringsbudget 2020. 
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4.4 Större investeringsprojekt med uppskattade 

betalningsflöden 
 2020   2021   2022    2023-

2024 
(mnkr) T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 Totalt  
Frideborgsgatan  2,0 2,5       4,5  
Volontärvägen  2,0 3,0  2,0 4,0    11,0  
Västra 
Ringvägen 

 2,0 3,0       5,0  

Nybrogatan     2,5 5,0 1,0 3,0 17,0 28,5  
Nybron,           80,0 
Utsprångskajen       3,0 10,0 27,0 40,0 40,0 
Totalt 0,0 6,0 8,5 0,0 4,5 9,0 4,0 13,0 34,0 89,0 120,0 

 

Frideborgsgatan: Förstärkningsåtgärder samt ny gång- och cykelbana. Urgrävning av gata, breddning 
av gång- och cykelväg samt hastighetssänkande åtgärder. 

Volontärvägen: Förstärkningsåtgärder samt ny delvis separerad gång- och cykelbana. Urgrävning av 
gata samt hastighetssänkande åtgärder. 

Västra Ringvägen: Etapp 2, säker skolväg, Ny gång- och cykelbana för att separera trafikslagen. Säker 
passage över Ådalsvägen. 

Nybrogatan: Återinvestering samt trafiksäkerhetsåtgärder och ny gestaltning. Separering av trafikslag 
för att uppnå en säkrare trafikmiljö. Byggande som ger tydlighet och känsla av paradgata. 

Nybron: Ny bro 2025. 
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5 Internkontroll 
Titel Riskvärde 
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 
Felaktig budget  
Felaktiga debiteringar  
Felaktig och fördröjd uppföljning av resultat och prognos  

Bakgrund 

Syftet med internkontroll är att klarlägga om lagar och andra föreskrifter samt att kommunens mål och 
riktlinjer efterföljs enligt reglemente som tagits av Kommunfullmäktige 2014. 

Internkontroll 2020 

Utgångspunkten för internkontroll 2020 är kommunövergripande mål 8, Välskött och stabil ekonomi. 
Arbetet med internkontroll sker i följande steg: 

1. Identifiera mål/viktiga processer 

2. Utse en arbetsgrupp med god kännedom om verksamhetsprocessen 

3. Genomföra en riskanalys: - Riskinventering - Prioritering - Riskhantering 

4. Upprätta en plan för internkontroll. 

5. Nämnden beslutar om plan för internkontroll utifrån riskanalys. 

6. Uppföljning av intern kontrollplan till nämnd. 

7. Resultat av uppföljning rapporteras till Kommunstyrelse. 

Identifieras allvarliga brott eller brister under arbetet med internkontroll ska de omedelbart 
rapporteras till närmast överordnad eller dennes överordnad. 

Internkontroll 2020 ska se över processen för hur budget, uppföljning samt planering av trafik fungerar 
mellan Härnösands kommun och Kommunförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
(KTM). 

Risker: 

Felaktig budget - Organisationernas budgetprocesser matchar inte och därför är risken att kommunens 
budget bygger på äldre material. 

Felaktiga debiteringar - Utifrån de underlag och sammanställningar kommunen får från myndigheten 
finns fördröjningar och risk att kommunen får ytterligare kostnader på fel period/år. 

Felaktig och fördröjd uppföljning av resultat och prognos - Indikationer på förändringar dröjer idag så 
lång tid att kommunen inte kan agera och påverka utfallet ekonomiskt. Processerna hos båda 
organisationerna upplevs för långa från samhällsförvaltningen. 

Återrapportering av resultatet sker senast i samband med bokslut 2020. 
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Investeringsbudget 2020 Tkr
Miljö 800
Gerestabäcken (utredningspengar 2018 LS) 800

Fritid 3 900
Vårdkasen - Friluftsområden 100
Alpina liftar 500
Allmänna fritidsinvesteringar 600
Åtgärd badplatser 100
Smitingen 100
Simhall Hälledal 100
Spontanidrottsplats Hälledal 300
Utveckling friluftsområde Godstjärn (Utreds 2019 med 
Lona pengar från LS) 2 000
HHA (måste ha ett objekt om inv ska göras) 100

Teknik 28 800
Gata 10 400
1 RE GC-vägar 1 000
Genomförande GC plan 1 000
2 RE inom gatukontrakt 9 000
2 Kapellgatan 2 500
2 Kempevägen 2 500
Skolgränd 1 500
Hagagatan 2 000
Svenningsgatan 1 000
2 Proj 500
3 RE gata 0
RE Enskilda vägar 400
Örsjön 400
Belysning 1 000
RE Belysning 1 000
Konstbyggnader 2 500
RE konstbyggnader/broar 500
Östra Kanalbron  2 000
Mark 1 300
Latrintömningsplats, husbilar 300
RE Dagvattenledningar/diken 1 000
Park 1 200
RE Park inom parkentreprenaden (tom juni 2020) 500
RE park 300
Lägret tillsammans med fritid 400
Trafiksäkerhet 400
Tillgänglighet 400
Genomförande DP 4 600
Kattastrand lokalgata 1 600
Centrumutveckling, HÄR 1 000
Ospec 2 000
Utredningar Förstudier 7 000
Projektering utsprångsskaj 3 000
Nybrogatan, ny gestaltning 2 000
Ospec 2 000
Informationssystem 0
Summa Samhällsnämnden 33 500
Budget enligt årsplan 33 500

Bilaga Investeringbudget 2020 
Diarienummer 
SAM/2019-135-1130:3
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Härnösands kommuns revisorer 

Till För kännedom: 

Styrelsen i Technichus i Mitt Sverige AB Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges presidium 

2019-10-11 

Utbetalningsrutiner 

Som lekmannarevisor har jag via revisionens sakkunniga biträde informerat mig om händelsen 

gällande utbetalning till ett s k blufföretag. Jag tillsamman med övriga revisorer ser allvarligt på 

händelsen. 

Enligt min bedömning är en orsak till att händelsen kunde inträffa att det funnits brister i den interna 

kontrollen gällande fakturahantering och utbetalningar. Jag noterade att bland annat har 

utbetalningar kunnat göras av den tjänsteperson som hanterar fakturorna utan inblandning av någon 

annan. Med anledning av det inträffade lämnar lekmannarevisionen följande rekommendationer till 

styrelsen: 

• Att genomföra en riskanalys avseende risken för felaktiga utbetalningar 

• Att utifrån riskanalysen skapa effektiva kontroller som säkerställer att felaktiga utbetalningar 

förhindras, bl a genom att en ensam person inte kan genomföra transaktionen från faktura 

till utbetalning. En minsta åtgärd är att tillförsäkra att det alltid krävs systemmässig signering 

av två tjänstepersoner för att genomföra en utbetalning, helst där ingen är involverad i övrig 

med fakturahanteringen. 

• Att styrelsen följer upp att kontrollerna effektiva som ett led i uppföljning av intern kontroll. 

Jag ser även ett behov av att utbilda berörda tjänstepersoner om hur blufföretagen arbetar för att 

minska risken för felaktiga utbetalningar. 

Vi revisorer vill också påpeka vikten av tydliga avtal när bolaget köper tjänster från kommunen. 

Jag önskar en redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits senast den 15 november 2019. Svaret 

kan lämnas till vårt sakkunniga biträde oskannordmark@kpmg.se  samt till revisionens gemensamma 

brevlåda revisionen@harnosand.se.  

Härnösand 2019-10-11 

/.aÄti4/(ie,tx dal 
Monica Flodin 

Lekmannarevisor 
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