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Markanvisning – Fastlandet 2:92 – Uno Jonsson 
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Förvärv av del av bolaget Härnösand Handel AB (Prisma huset) – Uno 
Jonsson och Göran Albertsson, VD Härnösandshus 
Uppsiktsplikt kommunala bolag – Anna Bostedt, kanslichef 
Information kommundirektör - Presidiet 
Fyra månadersbokslut – Lena Einarsson, ekonomichef 
Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 
Ärendegenomgång 
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 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 

Controller 

 

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport mars 2019 

Bilaga 1 Finansrapport mars 2019 

 

















 
 

 

Ekonomisk må nådsråpport 

Mars 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 2019-03. 

 

 

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. mars är bättre än det budgeterade resultatet för 

perioden.  Alla nämnder förutom socialnämnden och samhällsnämnden har ett I/K-tal som är över 

1,00, vilket innebär att nämndernas intäkter är större än kostnaderna. 

Likviditeten förbättras något under mars månad, enligt figur 4 i det avseendet att en mindre 

procent av checkkrediten har nyttjats än föregående månad. Dock visar likvidkurvan på en 

nedgång den 26:e mars, vilket beror på att den samlade årsfakturan för en del av kommunens 

pensionsåtaganden har betalats ut (sker årligen). Figur 5 visar att det under månaden betalats ut  

5 456 tkr avseende investeringsprojekt, att jämföra med februari månad då 2 069 tkr utbetalades. 

Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har som högst utnyttjats till 59,2 % under månaden. 

Kommunens låneportfölj har ökat med 20 000 tkr under mars, och ligger nu på 210 000 tkr, se 

figur 6. 

 

 

 

 



 
 

 

Ackumulerat I/K-tal (Intäkter/kostnader) 

Målet för ekonomi i balans är i vanliga fall ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än 

kostnaderna. Då vissa nämnder under 2019 har ett beslutat resultatöverskott innebär detta i I/K-talet för alla 

inte strävar efter att nå 1,00 utan ett högre tal. För mars månad är I/K-talet positivt för KS, ALN och SKO medan 

SAM och SOC har I/K-tal under 1,00. 

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 mars visar att den röda utfallskurvan fortfarande håller sig ovanför den 

blå med ungefär samma avstånd som per den sista februari.  
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Figur 2 Ackumulerat resultat för nämnderna 2019 

 

Figur 3 Ackumulerat resultat per nämnd 

Resultat 2019 
  tkr jan feb mar 

KS 8 617 13 854 15 955 

ALN 712 1 472 1 973 

SAM 4 220 2 365 -890 

SKO 3 259 2 708 5 044 

SOC -1 925 -1 059 -1 264 

Utfall 14 883 19 339 20 818 

 

En grön ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett gult/rött resultat innebär ett underskott, av mindre/större 

karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet, oavsett budget för perioden. Det samlade utfallet är alltså 

20 818 tkr bättre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för perioden. 

Likviditet 

Under mars månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2019-03-21, med ett saldo på 39 601 tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2019-03-20, med ett saldo på -53 248 tkr. 

Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr, vilket innebär att checkkrediten som högst var utnyttjad till 59,2% 

under perioden. 

I figur 5 visas investeringsprojektens likvidpåverkan under perioden. De visar att det från kommunens 

bankkonto under mars utbetalades sammanlagt 5 456 tkr avseende investeringsprojekt.  
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Figur 3 Likviditet, glidande medelvärde 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Figur 4 Investeringar, likviditetspåverkan (senaste 13 månaderna) 
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Låneportfölj 

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sista mars. Ett nytt lån har tecknats under perioden, 

vilket har höjt kommunens belåning med 20 000 tkr jämfört med i februari. Innevarande år förfaller två lån till 

betalning, 2019-06-03 och 2019-06-17. Lånebeloppet för dessa uppgår till sammanlagt 70 000 tkr.  

Figur 5 Låneportfölj 

 

 

Fokusområde Socialnämnd 

Resultat 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande 1,3 mnkr ackumulerat mars, vilket är 0,7 % av 

periodens budget. Mars månads utfall visar på ett underskott motsvarande 0,2 mnkr. 

 

 

 

Långivare Lånenr
Lånedatu

m

Förfallo-

datum
Ränta

Räntebind-

ningstid

Belopp 

tkr

Kommuninvest 104009 2018-11-14 2021-11-16 0,16% 90 50 000

Kommuninvest 99487 2018-06-20 2019-06-15 0,18% 90 50 000

Kommuninvest 99489 2018-09-07 2020-06-01 0,03% Fast 50 000

Kommuninvest 103918 2018-10-17 2019-06-03 0,17% 90 20 000

Kommuninvest 108601 2019-03-01 2022-03-23 0,38% Fast 40 000

Summa: 210 000
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Kostnader Intäkter Ackumulerad kostnad Ackumulerad intäkt



 
 

 

Ackumulerade intäkter per den sista mars uppgår till 26,9 mnkr vilket är 3,6 mnkr mer än budgeterat. 

Den främsta orsaken till överskottet är att bidragsintäkterna är högre än budget.  
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Ackumulerade kostnader per den sista mars uppgår till 175,1 mnkr vilket är 4,9 mnkr mer än 

budgeterat. Köp av huvudverksamhet är den främsta orsaken 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 mnkr på helår. Utfallet ackumulerat mars blev 5,6 mnkr vilket är 2 

mnkr högre än beräknat för perioden. 
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 Kommunstyrelsen 

Fyramånadersbokslut Kommunstyrelsen 2019 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersbokslut 2019. 

    

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsens fyramånadersbokslut för 2019 har upprättats enligt 

anvisningar från kommunens ekonomiavdelning. 

Resultatet per den sista april är ett överskott på 18,4 mnkr, vilket är 8,4 

mnkr bättre än periodens budgeterade resultat. Prognosen för helåret 2019 är 

ett överskott på 10,0 mnkr, det vill säga det beslutade resultatöverskottet för 

kommunstyrelsen 2019.    

Birgitta Wigren 

Tf kommundirektör 

Åsa Rönnlund 

Ekonomicontroller 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Fyramånadersrapport Kommunstyrelsen 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Kommunstyrelsens viktigaste uppgift är att vara kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan, med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomi. 
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Under 
kommunstyrelsens ansvar ligger IT-avdelningen, HR-avdelningen, 
ekonomiavdelningen, tillväxtavdelningen, kommunikationsavdelningen samt 
kommunledningskontoret. Respektive avdelning ansvarar för stöd och service 
till de olika förvaltningarna. 
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2 Viktiga händelser 

Medarbetare 

Kommundirektör Sofia Pettersson har slutat och rekrytering pågår. Tillsvidare 
tjänstgör Birgitta Wigren. En ny folkhälsosamordnare har rekryterats till följd av 
pensionsavgång. Ekonomiavdelningen har under första delen av 2019 haft flera 
vakanser i verksamheten, detta har påverkat avdelningens verksamhet stort. 

Kultur, näringsliv och besöksnäring 

Mycket har hänt inom kommunstyrelsens verksamheter, inte minst inom 
kulturen. En ny biblioteksplan har antagits och flera insatser pågår för att 
utveckla biblioteksverksamheten, exempelvis genom Projekt Bokstart som 
syftar till att tidigt stimulera barnens språkutveckling (målgrupp: föräldrar med 
barn 0-3 år). Biblioteken i Ramvik och Viksjö utvecklas till mötesplatser i 
samarbete med projektet Landsbygd 2.0. Arbetet fortsätter med att utveckla 
Sambiblioteket- för möten, information, service, inspiration, utveckling och 
utbildning. Sambibliotekets som mötesplast har blivit succé. Bland annat har 
besöksantalet vid Företagsfrukostar ökat stort och övriga bokningar är över 
beräkning. Även dansen gör framsteg! En dansutredning pågår i syfte att gynna 
dansens utveckling i Härnösand och förstärka den regionala infrastrukturen för 
dans. 

Kulturen har även gynnat näringslivet. Exempelvis arrangerades Idol för första 
gången i Härnösand och den långa kön till audition var full av nya begåvningar. 
Det blev ett bra tillfälle att ytterligare markera Härnösands plats på kartan. 

Vidare har det näringslivsfrämjande arbetet renderat i ett nytt 
nyföretagarcentrum på plan 4 i Sambiblioteket och en förnyad projektansökan 
för High Coast Invest har lämnats till Regionalfonden. Denna gång omfattar 
projektansökan samtliga kommuner. Samverkansavtalet med HNEF följs upp 
kontinuerligt och aktiviteterna fortsätter att utvecklas. Bland annat har 
kommunen avtal om att HNEF kommer ansvara för företagsgalan 2019. 

Glädjande för besöksnäringen är att Birka Cruises uppger att nytt rekord har 
satts i antal förhandsbokningar. Fem kryssningar är inplanerade till Härnösand i 
sommar. 

Miljö och energi 

Inom miljö- och energiområdet har Härnösand attraherat den i särklass största 
investeringen någonsin i kommunen. Efter en längre tids arbete kom så beslut 
om E.ONs etablering av Europas största vindkraftspark i Viksjö med 114 verk. 

Utbildning och forskning  

Kommunstyrelsens arbete för utveckling inom utbildningsområdet fortsätter. 
Bland annat har en handlingsplan för fokusområdet ”Utbildning som grundar” 
färdigställts och beslut väntas i KS i juni. En campusutvecklare har anställts för 
att leda arbetet med Campus Härnösand. 

Insatser pågår för att utveckla det som kallas Framtidens Livsmedel, och 
kommunen har ingått i en förstudie som syftar till att stärka länets regionala 
livsmedelsstrategi och dess genomförande med ett innovativt och nytänkande 
perspektiv. Livsmedelstrategin är knuten till den nationella strategin och till 
länets regionala utvecklingsstrategi. Resultatet av förstudien har presenterats i 
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en rapport. 

Nya FoU-projekt har initierats tillsammans med MIUN inom ramen för 
Framtidens Livsmedel; bland annat en förstudie om universell utformning av 
Foodtech, inventering av lämpliga material och energiflöden för tillämpning inom 
Foodtech i Härnösands kommun och en förstudie om inventering av fiskfoder. 
En ansökan har lämnats till Jordbruksverket för att utveckla arbetet med 
Framtidens Livsmedel. Ansökan omfattar kommunerna Härnösand, Borlänge, 
Hofors. 

Mark och exploatering 

Inom mark- och exploateringsområdet bör nämnas att arbetet med 
översiktplanen har påbörjats och en mängd medborgardialoger har och kommer 
att hållas. En fin film med pedagogiskt innehåll är producerad för att väcka 
engagemang. 

Kommunen arbetar vidare med utvecklingen av Kattastrand och en 
intressentdag med exploatörer har genomförts för att utveckla kvarteret 
Seminariet. Intresset från branschen har varit stort. 

Kommunikation och digitalisering 

Efter lanseringen av kommunens nya webb i december 2018 påbörjades 
arbetet med att bygga en webborganisation för externkommunikation. Projektet 
Kommunikativ Organisation har startats i syfte att utveckla det befintliga 
Intranätet för personal. Exempel på stora kommunikationsprojekt under 
perioden är Campus Härnösand och Hållbara Härnösand. 

Digitalisering har haft fortsatt fokus utifrån beslutat styrdokument i 
budgetarbetet 2020. Exempelvis pågår samverkan mellan IT-avdelningen och 
skolförvaltningen för att skapa en strategi för skolans fortsatta digitalisering. 
Projektet med systemförvaltarmodell har avslutats och över gått i förvaltning 
med fortsatt införande. 

Demokrati och inflytande 

Kommunen har under 2019 arbetat strategiskt med invånardialog och under 
perioden har ett antal lyckade dialoger genomförts om olika områden. 

Ekonomi 

Riktlinjer för likviditetshantering har upprättats och månadsrapportering sker 
numera löpande till kommunstyrelsen. Projekt Effektiva Inköp har genomförts 
och driftsatts. 
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3 Ekonomi 

3.1 Utfall 

Kommunstyrelsen har för 2019 ett beslutat resultatuppdrag på 10 mnkr. Detta 
innebär att kommunstyrelsen är ålagd av kommunfullmäktige att ha ett 
överskott på (minst) 10 mnkr vid årets slut. Budgetmässigt ligger detta 
resultatuppdrag utlagt redan i januari, vilket betyder att kommunstyrelsen för 
varje månad 2019 ska gå minst 10 mnkr plus för att hålla sin budget. 

Utfallet för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen per 2019-04-30 visar ett 
överskott på 18,4 mnkr, dvs 8,4 mnkr bättre än budget för perioden. 

Intäkterna är 6,2 mnkr högre än budget för perioden, vilket främst avser de 
projekt där kommunen uppbär extern finansiering för upparbetade kostnader. 
3,3 mnkr av intäktsökningen avser sådana, och då har kostandssidan ökat med 
motsvarande belopp på dessa projekt motför budget. 1,4 mnkr av ökade 
externa intäkter avser Soluddens asylboende, där intäkterna för 2019 
budgeterades med försiktighet givet att uppsägningstiden på avtalet är kortare 
än ett budgetår. Fortsatt tillförhyrning från Migrationsverket på Soludden ger 
således ett överskott på externa intäkter för perioden. 

Kostnaderna är 2,2 mnkr lägre än budget för perioden, varav 1,6 mnkr avser 
personalkostnader. Här är 0,7 mnkr en fördyring av personalkostnader på ovan 
nämnda externfinansierade projekt, vilket innebär att verksamheten exklusive 
externfinansierade projekt har 2,3 mnkr lägre lönekostnader än budgeterat. 0,2 
mnkr av dessa avser projekt Rätt till heltid, där kostnader inte har upparbetats i 
den utsträckning de budgeterats för perioden. Resterande 2,1 mnkr fördelar sig 
på HR-avdelning, ekonomiavdelning och kommunledningskontor, vilka alla har 
lägre personalkostnader än budgeterat till följd av personalomsättning och/eller 
vakanser. 

Köp av verksamhet har 1,0 mnkr lägre kostnader än budget för perioden, främst 
avseende Mittuniversietet där årets kostnad inte inkommit vilket förbättrar 
periodens resultat med 0,7 mnkr. 

(mnkr) 
Utfall jan-apr 

2018 
Utfall jan-apr 

2019 
Budget jan-

apr 2019 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 105,1 109,0 102,8 6,2 

- varav tilldelade skattemedel 55,7 60,0 60,0 0,0 

- varav interna intäkter 37,3 35,7 34,2 1,5 

- varav externa intäkter 12,1 13,3 8,6 4,7 

Kostnader -90,3 -90,6 -92,8 2,2 

- varav personalkostnader -37,9 -39,5 -41,1 1,6 

- varav köp av huvudverksamhet -10,0 -9,3 -10,3 1,0 

- varav lokalhyra -10,1 -10,5 -10,1 -0,4 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-0,9 -0,9 -0,8 -0,1 

- varav avskrivningar -1,5 -1,5 -1,1 -0,4 

- varav övriga kostnader -29,9 -28,9 -29,4 0,5 

Resultat 14,8 18,4 10,0 8,4 
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3.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

Resultatöverskottet på 10 mnk för kommunstyrelsen ligger i sin helhet 
budgeterat på ekonomiavdelningen i januari, dvs. ekonomiavdelningens 
överskott ska alltid vara (minst) 10 mnkr för varje månad under året. 

Den politiska ledningen (kommunfullmäktige, kommunstyrelse, revision och 
valnämnd) har för perioden ett överskott på 1,6 mnkr, vilket främst uppstått 
inom verksamheten för projektbudgetar där kostnader ännu inte upparbetats i 
den utsträckning de budgeterats. 0,6 mnkr avser valnämnden, där bidrag för 
EP-val inkommit men kostnader ännu inte upparbetats. 

Förvaltningsledning har ett överskott på 1,8 mnkr, vilket bl.a. beror på ökade 
bidragsintäkter och minskat köp av konsulter motför budget. Avsatta medel för 
Framtid Härnösand har ej nyttjats i den utsträckning de budgeterats för 
perioden. 

HR-avdelningens överskott på 1,0 mnkr avser främst personalkostnader för 
tjänster som varit vakanta under delar av året. 

Ekonomiavdelningen har ett överskott på 13,4 mnkr för perioden, varav 10 mnkr 
avser resultatöverskottet. Av resterande 3,4 mnkr avser 0,4 projekt Rätt till 
heltid, 0,7 mnkr avser Mittuniversitetet och 1,3 mnkr avser Soluddens 
asylboende. Avdelningens personalkostnader är 1,1 mnkr lägre än periodens 
budget till följd av vakanser och personalomsättning. 

Kommunledningskontoret har ett underskott på 1,0 mnkr för perioden. 
Överskottet på kansli (0,3 mnkr) och överförmyndarenhet (,3 mnkr) täcker till 
viss del upp för underskottet på kostenhet( 1,3) och serviceenhet (0,3). 
Underskotten härleds främst till personalkostnader (serviceenheten) samt 
livsmedelsinköp (kostenheten). 

Tillväxtavdelningen har ett överskott på 1,0 mnkr för perioden, varav 0,4 mnkr 
avser biblioteket (personal och förbrukningskostnader), 0,2 mnkr avser 
kulturenheten (diverse kostnader) och 0,4 mnkr avser näringsliv (främst 
konsulttjänster). 

Kommunikationsavdelningen har ett underskott för perioden på 0,1 mnkr, vilket 
härleds till att kostnaderna för personal och annonsering är något högre än 
budget för perioden. 

IT-avdelningen uppvisar ett överskott på 0,7 mnkr för perioden, främst på grund 
av att kostnaderna för inköp av frbrukningmaterial är lägre än budgeterat för 
perioden. 

  

(mnkr) Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

- varav 
skattemed

el 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Politisk ledning 0,3 1,6 6,5 0,6 -5,5 

Förvaltningsledning -0,1 1,8 2,6 1,5 -2,3 

HR-avdelning 1,5 1,0 7,9 -0,4 -6,5 

Ekonomiavdelning 6,9 13,4 10,8 26,0 -23,4 

Kommunledningskontor 1,7 -1,0 7,5 14,8 -23,3 

Tillväxtavdelning 1,9 1,0 17,5 4,3 -20,8 

Kommunikationsavdelning 2,2 -0,1 2,4 0,0 -2,5 
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(mnkr) Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

- varav 
skattemed

el 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

IT-avdelning 0,5 0,7 4,8 2,1 -6,2 

Totalt 14,9 18,4 60,0 48,9 -90,5 

3.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Förvaltningsledning och tillväxtavdelning har högre personalkostnader än 
budgeterat för perioden, övriga lägre. Förvaltningsledningens 
personalkostnader ökar med 0,2 mnkr under perioden till följd av överlappande 
kostnader vid byte av kommundirektör. Tillväxtavdelningens ökande 
personalkostnader avser personalkostnader i kommunens EU-projekt, och är 
således kostnader med motsvarande extern finansiering. HR-avdelningens, 
ekonomiavdelningens och kommunledningskontorets överskott är till följd av 
vakanta tjänster som ej varit tillsatta under hela eller delar av perioden. 

(mnkr) 
Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

Budget 
jan-apr 

2019 

Differens 
utfall/bud

get 

Förvaltningsledning -0,5 -0,7 -0,5 -0,2 

HR-avdelning -5,1 -5,1 -6,0 0,9 

Ekonomiavdelning -5,1 -4,8 -5,8 1,0 

Kommunledningskontor -13,4 -14,6 -15,1 0,5 

Tillväxtavdelning -8,0 -7,7 -7,1 -0,6 

Kommunikationsavdelning -1,2 -1,6 -1,6 0,0 

IT-avdelning -2,7 -2,8 -2,8 0,0 

Totalt -36,0 -37,3 -38,9 1,6 

3.2 Prognos 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat på helåret på 10,0 mnkr i 
överskott, vilket är att likställa med en nollprognos då nämnden har ett beslutat 
resultatöverskott på 10,0 mnkr för 2019. 

Personalkostnader prognostiseras minska med 0,4 mnkr inom 
överförmyndarenheten till följd av minskat antal ensamkommande barn mot för 
budget. 

Övriga kostnader prognostiseras öka med 4,1 mnkr, detta avser i sin helhet 
inköp av livsmedel på kostenheten. 

(mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Differens 
budget/progn

os apr 

Intäkter 285,2 288,9 3,7 

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

- varav intäkter 126,3 130,0 3,7 

Kostnader -275,2 -278,9 -3,7 

- varav personalkostnader -123,0 -122,6 0,4 

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

- varav lokalhyra -30,2 -30,2 0,0 
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(mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Differens 
budget/progn

os apr 

- varav fastighets- och driftskostnader -2,5 -2,5 0,0 

- varav avskrivningar -3,3 -3,3 0,0 

- varav övriga kostnader -85,4 -89,5 -4,1 

Resultat 10,0 10,0 0,0 

3.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Samtliga avdelningar prognostiseras hålla sin budget för året, undantaget 
kommunledningskontoret, där kostenhetens underskott prognostiseras till 4,0 
mnkr. Kostenheten har haft underskott av denna storlek även tidigare år, då den 
ökade intäkten i samband med ökad försäljningsvolym inte till fullo kompenserar 
inköpspriset för livsmedel. Kostenhetens försäljningspris på matportioner har 
inte justerats på ca ett decennium, medan prisbilden för inköp av livsmedel 
kontinuerligt förändrats över tid. Tidigare år har övriga enheter inom 
kommunledningskontoret uppnått tillräckligt stora överskott för att avdelningen 
som helhet ska lägga en nollprognos, inför budgetåret 2019 minskades 
kommunledningskontorets ram med 3,3 mnkr vilket gör att avdelningen inte 
längre bedömer sig kunna leverera ett överskott för att täcka kostenhetens 
underskott. Av 4,0 mnkr underskott på kostenheten kompenseras 0,3 mnkr av 
ett prognostiserat överskott på överförmyndarenheten, ett överskott som 
härleds till att antalet ensamkommande barn är färre än budgeterat, vilket leder 
till lägre arvodeskostnader. 

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott på 13,7 mnkr, varav 10,0 
mnkr avser det beslutade resultatuppdrag som kommunstyrelsen har för 2019. 
Resterande 3,7 mnkr är hänförligt till Soludden, där intäkterna för 2019 
budgeterats med försiktighet i och med korta uppsägningstider på 
Migreationverkets kontrakt, men där prognos nu lagts mer i linje med tidigare 
års intäkter på helår. 

(mnkr) Årsprognos 
2019, apr 

-varav 
skattemed

el 

-varav 
intäkter 

-varav 
kostnader 

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

Förvaltningsledning 0,0 7,7 0,0 -7,7 

 HR-avdelning  0,0 23,7 -0,4 -23,3 

 Ekonomiavdelning  13,7 12,4 75,1 -73,8 

 Kommunledningskontor  -3,7 24,3 43,0 -71,0 

 Tillväxtavdelning  0,0 52,8 5,4 -58,2 

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

 IT-avdelning  0,0 14,4 6,5 -20,9 

Totalt 10,0 158,9 130,0 -278,9 

3.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Kommunstyrelsen prognostiserar 0,4 mnkr lägre kostnader för personal mot för 
årets budget. Denna minskning beror på vakanta tjänster och/eller tjänstledig 
personal under hela/delar av perioden, främst inom HR-avdelningen och 
kommunledningskontoret (överförmyndarenheten: arvodering ställföreträdare 
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för ensamkommande barn). Tillväxtavdelningen prognostiserar ökade 
personalkostnader med 0,2 mnkr inom kulturenheten till följd av ökade 
kostnader då semesterdagar från 2018 betalats ut i pengar 2019. 

(mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Differens 
budget/progn

os apr 

Förvaltningsledning -1,5 -1,5 0,0 

 HR-avdelning  -17,9 -17,6 0,3 

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

 Kommunledningskontor  -45,2 -44,9 0,3 

 Tillväxtavdelning  -21,4 -21,6 -0,2 

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

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

Totalt -116,8 -116,4 0,4 

3.3 Investeringar 

Av kommunstyrelseförvaltningens investeringsbudget 2019 på 9,0 mnkr har per 
den sista april förbrukats 2,9 mnkr. Av dessa avser 0,2 mnkr allmänna 
kulturinvesteringar (Härnösands teater) och 1,6 mnkr avser internbanken, dvs 
investeringar i datorer och datortillbehör som leasas internt av övriga 
förvaltningar. 1,0 mnkr avser ombyggnation av Härnösands central och 0,1 
mnkr avser branddörrar till Rådhus och Stadshus. 

  

Kommunstyrelseförvaltningen prognostiserar nyttja investeringmedlen i sin 
helhet under 2019. 

(mnkr) 
Investering 

jan-apr 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Exploateringsvolym 0,0 3,0 3,0 

Investeringmedel KSF 1,1 2,0 2,0 

Allmänna kulturinvesteringar 0,2 1,0 1,0 

Medel internbank 1,6 3,0 3,0 

Totalt 2,9 9,0 9,0 
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 Kommunstyrelsen 

Fyramånadersbokslut 2019  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna fyramånadersbokslut 2019.  

 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun redovisar för årets fyra första månader ett negativt 

resultat på 2,3 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma 

resultatmått för motsvarande period 2018 var plus 33,7 mnkr. Det innebär 

att det löpande driftsresultatet har försämrats med 36,0 mnkr. Resultatet 

enligt resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på minus 36,9 

mnkr. 

Nämnderna redovisar per april ett överskott jämfört med budget på 12,7 

mnkr. Finansen och kommungemensamma kostnader redovisar per april ett 

underskott jämfört med budget på 41,4 mnkr. Avvikelsen härrör framförallt 

till pensionskostnader.  

 

Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på minus 4 mnkr 

vilket är 27 mnkr sämre än budget och motsvarar -0,2 % av skatteintäkter 

och statsbidrag. Budgeten baseras på en pensionsredovisning enligt 

fullfonderingsmodellen och prognosen baseras på blandmodellen, vilket är 

en föreslagen förändring under året. Arbetslivsnämnden prognostiserar ett 

överskott på 0,8 mnkr och samhällsnämnden på 0,1 mnkr. Finansen och 

kommungemensamma kostnader prognosticerar ett underskott på 21,9 

mnkr. 

 

Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen. 

Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte 

kommer att klaras. 

 

Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till 

kommunfullmäktige. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Balanskravsutredning ska göras baserad på fullfonderingsmodellen. 

Prognosen visar under dessa förutsättningar att balanskravet för 2019 inte 

kommer att klaras. Om balanskravsresultatet är negativt vid 

årsbokslutstillfället är huvudprincipen att kommunen enligt kommunallagen 

har tre år på sig att återställa det. Finns synnerliga skäl får 

kommunfullmäktige besluta att en reglering av ett negativt 

balanskravsresultat inte ska göras. Exempel på vad lagens förarbete anger 

som synnerliga skäl är om det motiveras av god ekonomisk hushållning för 

kommunen.   
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Ekonomichef 
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1 Förvaltningsberättelse 

1.1 Finansiell analys 

1.1.1 Kommunen 

1.1.1.1 Inledning 

Härnösands kommun redovisar ett negativt resultat på 2,3 mnkr exklusive 
semesterlöneskuld under 2019 års första tertial. Kommunens totala resultat för 
perioden är minus 36,9 mnkr. Jämfört med budget för samma period är 
avvikelsen minus 28,7 mnkr. Den stora förklaringen är att kommunen bär en 
högre pensionskostnad jämfört med föregående års motsvarande tertial. 

Prognosen för helåret är ett negativt resultat på 4 mnkr. 

1.1.1.2 Resultat och kapacitet 

Resultat April 2019 April 2018 April 2017 

Resultat exkl 
semesterlöneskuld, mnkr 

-2,3 33,7 31,2 

Procent av skatteintäkter 
och statsbidrag, % 

-0,4 6,2 4,8 

Resultat, mnkr -36,9 7,7 -2,8 

Procent av skatteintäkter o 
statsbidrag, % 

-6,7 1,4 -0,5 

Det negativa utfallet för tertial 1 förklaras i huvudsak av kraftigt ökade 
pensionsavsättningar jämfört med 2018 års motsvarande period. Kostnader för 
pensioner inklusive löneskatt uppgick under denna period till 3 mnkr kronor 
medan 2019 års tertial 1 bär en kostnad om 38,5 mnkr kronor för motsvarande 
post. Posten har inte bedömts jämförelsestörande på grund av att den fanns 
med i beräkningen som gjordes vid årsskiftet och därmed antas vara helt i linje 
med 2019 års förväntade pensionsavsättningar. Enligt prognosen ska 
pensionskostnaderna därmed inte eskalera. 

Avvikande del i pensionsavsättningen jämfört med beräkningarna är dock en 
direkt avsättning om 5,4 mnkr. Den förklaras av att en förtroendevald påbörjat 
utbetalning av en visstidspension men ingen pensionsskuld fanns upptagen då 
den inte varit rapporterad. 

Intäkts- och 
kostnadsutveckling 

   

(Förändring i procent) April 2019 April 2018 April 2017 

Verksamhetens intäkter -2,5 -8,9 8,1 

Verksamhetens 
bruttokostnader 

5,8 0,7 7,5 

Skatteintäkter och 
statsbidrag 

1,2 2,7 7,7 

Verksamhetens 
nettokostnad 

9,5 1,1 8,1 

Verksamhetens nettokostnad bör inte öka i en snabbare takt än ökningen av 
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skatteintäkter och statsbidrag för att leva upp till god ekonomisk hushållning. En 
stor del av förklaringen till varför Härnösands kommun under årets första tertial 
har haft en markant ökning av nettokostnaderna jämfört mot skatteintäkterna 
och stadsbidragen jämfört mot föregående år beror till stor del på något 
minskade intäkter men framförallt den höga pensionskostnaden. Vilket också är 
den största förklaringen till den relativa ökningen av verksamhetens 
bruttokostnader.  

Anledningen till att verksamhetens intäkter minskar för varje tertialbokslut 1 hör 
till största delen samman med att erhållna bidrag och verksamhetens försäljning 
minskar. 

Investeringar April 2019 April 2018 April 2017 

Investeringsvolym, mnkr 11,9 9,4 12,9 

Investeringsvolym efter avdrag för 
investeringsinkomster, mnkr 

10,1 9,2 12,8 

Investeringsvolym/skatteintäkter, % 2,5 2,4 3,3 

Värdet på Härnösand kommuns anläggningstillgångar har minskat jämfört med 
årsskiftet på grund av att avskrivningarna har varit större än återinvesteringen.  

 

1.1.1.3 Risk och kontroll  

Likviditet April 2019 April 2018 April 2017 

Likviditet % 47 29 35 

Rörelsekapital, mnkr -207 -341 -319 

varav semesterlöneskuld 103 96 98 

Det är önskvärt att ha ett normalvärde på 100% i likviditet. Den kortsiktiga 
betalningsförmågan har ökat med 18% jämfört mot samma period i fjol, vilket 
förklaras av att exploateringsmark har tagits upp som en omsättningstillgång 
istället för en anläggningstillgång och att kortfristiga skulder vid omsättning har 
tecknats långfristiga. Därtill är värdet i behållen likviditet vid tertial 1 2019 
jämfört mot föregående år 35,5 mnkr högre och det förklaras i att bolagen vid 
tertialbokslutet hade en högre likviditet på dess likviditetskonto.  

Rörelsekapitalet som är skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder är fortsatt negativt. Strävan är att ha ett positivt rörelsekapital för att 
kunna finansiera den löpande verksamheten och undvika likviditetskriser. Den 
kraftiga minskningen förklaras av samma underliggande variabler som för 
likviditetsutvecklingen. 

 

Soliditet April 2019 April 2018 April 2017 

Soliditet, % -14,5 -17 -20,2 

Eget kapital, mnkr -145,0 -156,7 -189,9 

Soliditet är ett mått som beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Den 
ingående soliditeten år 2019 var minus 11,2 %. På grund av det negativa 
resultatet under årets fyra första månader försämras soliditeten ytterligare. Så 
länge det egna kapitalet fortsätter vara negativt kommer också soliditeten vara 
negativ. Härnösands kommun måste fortsätta generera positiva resultat för att 
skapa ett positivt eget kapital utan att nämnvärt minska tillgångarna.  
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Låneskuld April 2019 April 2018 April 2017 

Låneskuld, mnkr 210 170 170 

Den ingående låneskulden för räkenskapsår 2019 var 190 mnkr. En 
nyupplåning om 20 mnkr genomfördes under tertial 1 2019. Två lån om totalt 70 
mnkr förfaller under nuvarande räkenskapsår. I kommunens låneportfölj har lån 
motsvarande 120 mnkr en rörlig ränta vars snittränta under perioden är i linje 
med snitträntan för det senaste året. 

 

Borgensåtagande 
(mnkr) 

2018 2017 2016 

Borgen 1 340,8 1 255,8 1 197,8 

Varav    

- kommunala bolag 1 318,2 1 233,2 1 173,5 

- egnahem 0,2 0,2 0,3 

Kommunens borgensåtagande för de kommunala bolagen har återigen ökat 
och följer därmed föregående års utveckling. Ökningen utgörs till stor del av 
Härnösands Energi & Miljö AB och Härnösands Elnät AB nytecknade lån under 
2018. Kommunen har jämfört mot föregående år ännu inte fakturerat 
borgensåtagande under tertial 1 utan den intäkten kommer tillgodogöras 
kommunen under tertial 2. 

 

Pensionsåtagande 

Kommunens totala pensionsåtagande reducerad med medel i pensions-
stiftelsen i balansräkningen uppgår till 578,7 mnkr inklusive löneskatt. Den 
största delen av avsättningen i pensionsstiftelsen är för pensioner före 1998. 

Jämfört mot bokslut 2018 har kommunens totala pensionsåtagande i 
balansräkningen ökat med 21,6 mnkr. Pensionsavsättningarnas ökning beror på 
ökad intjäning av pension. Där 5,4 mnkr av pensionsavsättningen utgörs av en 
förtroendevalds uttag av visstidspension som inte tidigare varit rapporterad. 

 

1.1.2 Framtiden 

Den ekonomiska tillväxten väntas bromsa in i år och skatteunderlagets 
utveckling blir betydligt svagare än de senaste åren. Att anpassa 
verksamheterna till en åldrande befolkning med resurser som ökar betydligt 
långsammare kommer att kräva effektiviseringar. Den ekonomiskt starka 
perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga.  

2019 kommer utöver ekonomisk hushållning att präglas av anpassning till Lag 
om kommunal bokföring och redovisning samt likviditetsplanering.   
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1.2 Medarbetare 

1.2.1 Kommunen som attraktiv arbetsgivare 

1.2.1.1 Värdegrund 

Värdegrunden är en plattform för allt vi gör, både externt och internt. När alla tar 
ansvar för att värdegrunden omsätts i vardaglig handling kan vi skapa en 
hållbar och utvecklande kommun. 

Värdegrunden har tagits fram av medarbetare och chefer. Den uttrycks genom 
ledorden KUND-ANSVAR-GLÄDJE och kan beskrivas enligt följande: 

Kund Jag möter våra kunder med respekt och god service. Vi är lyhörda och för 
en dialog med våra kunder. 

Ansvar Jag tar ansvar för våra mål och respekterar fattade beslut. Vi arbetar 
kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. 

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

1.2.1.2 Ledarskap 

Ledarskap  

Härnösands kommun har som ett av åtta övergripande mål: Framtidens 
arbetsgivare. Målet är att verka för att Härnösand kommun är och blir en 
föregångare som arbetsgivare. Det innebär bland annat en förväntan att våra 
chefer klarar att skapa en organisation med en god organisationskultur där en 
hållbar framtid byggs. Det arbetet ska ske tillsammans med medarbetarna.  

1.2.1.3 Medarbetarskap 

Vi vill utifrån uppdraget skapa mesta möjliga värde och bästa upplevda 
servicekvalitet för invånare och kunder. För att göra detta behöver vi 
medarbetare som är såväl kompetenta som motiverade. 

Med begreppet medarbetarskap menar vi en aktiv och ansvarstagande roll. 
Medarbetarskapet står även för en ambition. En ambition där vi vill att 
medarbetarens relation till arbetet och arbetsgivaren i stort bidrar till utveckling. 
I framtiden ska medarbetarskapet bli en ännu tydligare utvecklingskraft för 
kommunen. 

1.2.1.4 Arbetsmiljö och hälsa 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 

(%) 
April 2018-Mars 

2019 
April 2017-Mars 

2018 
April 2016-Mars 

2017 

Totalt 5,50 5,99 6,49 

Kvinnor 5,80 6,39 7,09 

Män 4,70 4,98 4,99 

29 år eller yngre 6,00 5,06 5,74 

30 - 39 år 5,10 5,29 5,37 
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Sjukfrånvaro av sammanlagd ordinarie arbetstid 

40 -49 år 4,50 5,57 5,70 

50 -59 år 6,00 6,80 7,16 

60 år och äldre 6,50 6,79 8,49 

    

    

Förvaltningar (%)    

Kommunstyrelseförvaltning 4,10 4,38 5,10 

Arbetslivsförvaltning 5,70 5,26 4,99 

Samhällsförvaltning 3,10 5,30 6,66 

Skolförvaltning 5,40 5,93 6,04 

Socialförvaltning 6,30 6,80 7,83 

1.2.2 Medarbetarfakta 

Medarbetare April 2019 
Andel 

kvinnor i % 
Andel män 

i % 
April 2018 April 2017 

Tillsvidareanställda 1934 75 25 1917 1867 

Visstidsanställda 219 69 31 272 268 

Totalt 2153 144 56 2189 2135 

 

Antal tillsvidareanställda April 2019 April 2018 April 2017 

Kommunstyrelseförvaltning 203 204 211 

Arbetslivsförvaltning 85 78 71 

Samhällsförvaltning 71 76 63 

Skolförvaltning 745 757 736 

Socialförvaltning 830 802 820 

SUMMA 1934 1917 1901 

 

Personalkostnader April 2019 April 2018 April 2017 

Löner, 
personalomkostnader, 
pensioner och sociala 
avgifter Tkr 

450 674 398 951 408 490 

1.2.3 Framtid 

Vår viktigaste utmaning som arbetsgivare i framtiden är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Det gäller på såväl kort som längre sikt, av såväl nuvarande 
medarbetare som av kommande. De områden vi arbetar särskilt med är: 

 Värdegrund 

 Ledarskap 

 Medarbetarskap 

 Arbetsmiljö och hälsa 

Det finns vinster att göra i varje område för sig, men vi vill utveckla helheten. 
Vårt framtida arbete syftar till att dessa fyra områden tillsammans ska stärka 
attraktiviteten för alla medarbetare. Det är den attraktiviteten som avgör 
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medarbetarengagemang och att nyckelkompetenser söker sig till oss och 
utvecklar verksamheten. Därför kommer vi de närmsta åren att ägna mycket 
kraft åt att utforma ett mer heltäckande kompetensförsörjningsarbete. Det 
handlar om allt från att identifiera framtida nyckelkompetenser till att ingå i 
strategiska samarbeten. 
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2 Verksamhetsberättelse  

2.1 Kommunstyrelsen 

Viktiga händelser 

Medarbetare 

Kommundirektör Sofia Pettersson har slutat och rekrytering pågår. Tillsvidare 
tjänstgör Birgitta Wigren. En ny folkhälsosamordnare har rekryterats till följd av 
pensionsavgång. Ekonomiavdelningen har under första delen av 2019 haft flera 
vakanser i verksamheten, detta har påverkat avdelningens verksamhet stort. 

Kultur, näringsliv och besöksnäring 

Mycket har hänt inom kommunstyrelsens verksamheter, inte minst inom 
kulturen. En ny biblioteksplan har antagits och flera insatser pågår för att 
utveckla biblioteksverksamheten, exempelvis genom Projekt Bokstart som 
syftar till att tidigt stimulera barnens språkutveckling (målgrupp: föräldrar med 
barn 0-3 år). Biblioteken i Ramvik och Viksjö utvecklas till mötesplatser i 
samarbete med projektet Landsbygd 2.0. Arbetet fortsätter med att utveckla 
Sambiblioteket- för möten, information, service, inspiration, utveckling och 
utbildning. Sambibliotekets som mötesplats har blivit succé. Bland annat har 
besöksantalet vid Företagsfrukostar ökat stort och övriga bokningar är över 
beräkning. Även dansen gör framsteg! En dansutredning pågår i syfte att gynna 
dansens utveckling i Härnösand och förstärka den regionala infrastrukturen för 
dans. 

Kulturen har även gynnat näringslivet. Exempelvis arrangerades Idol för första 
gången i Härnösand och den långa kön till audition var full av nya begåvningar. 
Det blev ett bra tillfälle att ytterligare markera Härnösands plats på kartan. 

Vidare har det näringslivsfrämjande arbetet renderat i ett nytt 
nyföretagarcentrum på plan 4 i Sambiblioteket och en förnyad projektansökan 
för High Coast Invest har lämnats till Regionalfonden. Denna gång omfattar 
projektansökan samtliga kommuner. Samverkansavtalet med HNEF följs upp 
kontinuerligt och aktiviteterna fortsätter att utvecklas. Bland annat har 
kommunen avtal om att HNEF kommer ansvara för företagsgalan 2019. 

Glädjande för besöksnäringen är att Birka Cruises uppger att nytt rekord har 
satts i antal förhandsbokningar. Fem kryssningar är inplanerade till Härnösand i 
sommar. 

Miljö och energi 

Inom miljö- och energiområdet har Härnösand attraherat den i särklass största 
investeringen någonsin i kommunen. Efter en längre tids arbete kom så beslut 
om E.ONs etablering av Europas största vindkraftspark i Viksjö med 114 verk. 
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Utbildning och forskning  

Kommunstyrelsens arbete för utveckling inom utbildningsområdet fortsätter. 
Bland annat har en handlingsplan för fokusområdet ”Utbildning som grundar” 
färdigställts och beslut väntas i KS i juni. En campusutvecklare har anställts för 
att leda arbetet med Campus Härnösand. 

Insatser pågår för att utveckla det som kallas Framtidens Livsmedel, och 
kommunen har ingått i en förstudie som syftar till att stärka länets regionala 
livsmedelsstrategi och dess genomförande med ett innovativt och nytänkande 
perspektiv. Livsmedelstrategin är knuten till den nationella strategin och till 
länets regionala utvecklingsstrategi. Resultatet av förstudien har presenterats i 
en rapport. 

Nya FoU-projekt har initierats tillsammans med MIUN inom ramen för 
Framtidens Livsmedel; bland annat en förstudie om universell utformning av 
Foodtech, inventering av lämpliga material och energiflöden för tillämpning inom 
Foodtech i Härnösands kommun och en förstudie om inventering av fiskfoder. 
En ansökan har lämnats till Jordbruksverket för att utveckla arbetet med 
Framtidens Livsmedel. Ansökan omfattar kommunerna Härnösand, Borlänge, 
Hofors. 

Mark och exploatering 

Inom mark- och exploateringsområdet bör nämnas att arbetet med 
översiktplanen har påbörjats och en mängd medborgardialoger har och kommer 
att hållas. En fin film med pedagogiskt innehåll är producerad för att väcka 
engagemang. 

Kommunen arbetar vidare med utvecklingen av Kattastrand och en 
intressentdag med exploatörer har genomförts för att utveckla kvarteret 
Seminariet. Intresset från branschen har varit stort. 

Kommunikation och digitalisering 

Efter lanseringen av kommunens nya webb i december 2018 påbörjades 
arbetet med att bygga en webborganisation för externkommunikation. Projektet 
Kommunikativ Organisation har startats i syfte att utveckla det befintliga 
Intranätet för personal. Exempel på stora kommunikationsprojekt under 
perioden är Campus Härnösand och Hållbara Härnösand. 

Digitalisering har haft fortsatt fokus utifrån beslutat styrdokument i 
budgetarbetet 2020. Exempelvis pågår samverkan mellan IT-avdelningen och 
skolförvaltningen för att skapa en strategi för skolans fortsatta digitalisering. 
Projektet med systemförvaltarmodell har avslutats och övergått i förvaltning 
med fortsatt införande. 

Demokrati och inflytande 

Kommunen har under 2019 arbetat strategiskt med invånardialog och under 
perioden har ett antal lyckade dialoger genomförts om olika områden. 
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Ekonomi 

Riktlinjer för likviditetshantering har upprättats och månadsrapportering sker 
numera löpande till kommunstyrelsen. Projekt Effektiva Inköp har genomförts 
och driftsatts. 

Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen har för 2019 ett beslutat resultatuppdrag på 10 mnkr. Detta 
innebär att kommunstyrelsen är ålagd av kommunfullmäktige att ha ett 
överskott på (minst) 10 mnkr vid årets slut. Budgetmässigt ligger detta 
resultatuppdrag utlagt redan i januari, vilket betyder att kommunstyrelsen för 
varje månad 2019 ska gå minst 10 mnkr plus för att hålla sin budget. 

Utfallet för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen per 2019-04-30 visar ett 
överskott på 18,4 mnkr, dvs 8,4 mnkr bättre än budget för perioden. 

Intäkterna är 6,2 mnkr högre än budget för perioden, vilket främst avser de 
projekt där kommunen uppbär extern finansiering för upparbetade kostnader. 
3,3 mnkr av intäktsökningen avser sådana, och då har kostnadssidan ökat med 
motsvarande belopp på dessa projekt jämfört med budget. 1,4 mnkr av ökade 
externa intäkter avser Soluddens asylboende, där intäkterna för 2019 
budgeterades med försiktighet givet att uppsägningstiden på avtalet är kortare 
än ett budgetår. Fortsatt tillförhyrning från Migrationsverket på Soludden ger 
således ett överskott på externa intäkter för perioden. 

Kostnaderna är 2,2 mnkr lägre än budget för perioden, varav 1,6 mnkr avser 
personalkostnader. Här är 0,7 mnkr en fördyring av personalkostnader på ovan 
nämnda externfinansierade projekt, vilket innebär att verksamheten exklusive 
externfinansierade projekt har 2,3 mnkr lägre lönekostnader än budgeterat. 0,2 
mnkr av dessa avser projekt Rätt till heltid, där kostnader inte har upparbetats i 
den utsträckning de budgeterats för perioden. Resterande 2,1 mnkr fördelar sig 
på HR-avdelning, ekonomiavdelning och kommunledningskontor, vilka alla har 
lägre personalkostnader än budgeterat till följd av personalomsättning och/eller 
vakanser. 

Köp av verksamhet har 1,0 mnkr lägre kostnader än budget för perioden, främst 
avseende Mittuniversitetet där årets kostnad inte inkommit vilket förbättrar 
periodens resultat med 0,7 mnkr. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett resultat på helåret på 10,0 mnkr i 
överskott, vilket är att likställa med en nollprognos då nämnden har ett beslutat 
resultatöverskott på 10,0 mnkr för 2019. 

Personalkostnader prognostiseras minska med 0,4 mnkr inom 
överförmyndarenheten till följd av minskat antal ensamkommande barn mot för 
budget. 

Övriga kostnader prognostiseras öka med 4,1 mnkr, detta avser i sin helhet 
inköp av livsmedel på kostenheten. 
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2.2 Arbetslivsnämnden 

Viktiga händelser 

Arbete & Integration  

Arbetslösheten sjunker i Härnösand men är fortfarande hög bland utsatta 
grupper. Även mottagande av flyktingar har minskat jämfört med förra året. 

Mottagning och integration har kommit i gång med dropin-verksamhet som 
avlastar arbetsförmedling, socialtjänst och andra myndigheter med vardagliga 
frågor vilka ofta kan vara resurskrävande. Mottagning och integration bidrar på 
så sätt med att frågan hamnar på rätt ställe. 

Ett samarbete med företagare har kommit i gång som ska kunna erbjuda 
deltagare olika typer av arbetsuppgifter inom privat sektor. Förhoppningen är att 
det ska leda till att fler personer som står långt ifrån arbete får in en fot på den 
öppna arbetsmarknaden. 

På Resursgruppen anpassas arbetsmiljön i bageri i syfte att möjliggöra 
validering och bedriva utbildning. Anpassningen innebär också bättre 
tillgänglighet för personer med funktionshinder.    

Arbetsmarknadsinsatsen extratjänst aviserades att den inte skulle erbjudas 
under 2019. Kommunstyrelsen har beviljat arbetslivsnämnden 2,4 miljoner för 
att kunna förlänga personers anställning i extratjänst i annan insats såsom 
nystartsjobb för att öka möjligheterna för personerna i insats att nå egen 
försörjning. 

Antalet beredskapsanställningar har utökats från 120 i budget 2019 till 141 
årsarbetare fram till 30 april 2019. 

Lönerapportering för deltagare med anställning har digitaliserats i samarbete 
med HR-avdelningen. 

Processen med sommarjobben 2019 för ungdomar har påbörjats under januari. 
180 ungdomar kommer att kunna erbjudas sommarjobb under tre veckor. 
Ungdomar med särskilda behov är prioriterade. 

Sommaraktivitet för barn är planerade i samarbete med KFUM. 

Vuxenutbildning  

Vuxenutbildningen har under början av 2019 arbetat med ett omställningsarbete 
med anledning av besparingar i budget 2019. I besparingarna ligger 
neddragning av pedagogiska och administrativa samt en upphandling av 
Samhällsorientering. Arbetet med upphandling av Samhällsorientering fortgår 
och förväntas starta hos annan aktör under hösten 2019. 

Antalet elever inom svenska för invandrare har minskat från 270 elever i 
november till cirka 200 elever i april. 
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Lärcentrum med mål att tillgängliggöra högre utbildning för kommuninvånarna 
har haft invigning under våren. Verksamheten har legat i träda i ett par år med 
anledning av ombyggnationer i sambiblioteket. Lärcentrum har i år beviljats 1 
mnkr i bidrag från Skolverket för att utveckla sin verksamhet. 

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat fyra utbildningar för Härnösands 
kommun, Ingenjör VVS och energi, Certifierad kyl- och värmepumpstekniker, 
Montageledare solel samt Underhållstekniker inom processindustrin. 
Utbildningarna startar hösten 2019 om tillräckligt antal sökande erhålles. 

Ekonomisk analys 

Utfallet tertial 1 uppvisar ett överskott på 3,1 mnkr. Varje enskild månad under 
2019 har uppvisat ett överskott, som lägst 0,5 mnkr och som högst 1,2 mnkr. 
Motsvarande period 2018 var utfallet 1,0 mnkr. Då var det större variationer 
varje enskild månad. 

Störst skillnad mot budget är intäkterna och då specifikt de externa intäkterna, 
där utfallet är 5,3 mnkr högre än budgeterat. Intäkterna från Arbetsförmedlingen 
för arbetsmarknadspolitiska insatser står för hela differensen. 56% av 
budgeterade intäkter från Arbetsförmedlingen har inkommit efter årets första 
fyra månader. Med tanke på de omställningar som kommer att göras på 
Arbetsförmedlingen är förvaltningens uppfattning att intäkterna kommer att bli 
mindre under senare delar av året, även om årsbudgeten kommer att 
överskridas.  

På kostnadssidan är det personalkostnaderna som sticker ut med 3,8 mnkr mer 
i utfall än i budget. Detta hänger samman med de ökade intäkterna från 
Arbetsförmedlingen. Personalkostnaderna uppgick till 32,7 mnkr, vilket är i nivå 
med motsvarande kostnader 2018. 

Prognosen för året är att överskottet beräknas bli 2,8 mnkr och således klara 

överskottskravet om 2,0 mnkr. Nämnden och förvaltningsledningen beräknas 

tillsammans få ett underskott på -0,3 mnkr medan Arbete o Integration beräknas 

göra ett överskott på 4,1 mnkr och vuxenutbildningen ett underskott på -1,0 

mnkr. Den största osäkerhetsfaktorn återfinns på vuxenutbildningen och hur 

många elever som startar utbildning hösten 2018. 

 

2.3 Samhällsnämnden 

Viktiga händelser 

Miljö 
Under första delen av året har arbetet inom livsmedelstillsynen fokuserats på 
rapportering till Livsmedelsverket, planering och debitering. Inom 
miljöskyddsarbetet har projektet med tillsyn inom bilverkstäder fortsatt. Inom 
arbetet med energieffektivisering har en informationsträff om solceller anordnats 
som var öppen för allmänheten att besöka och cirka 100 personer deltog. 
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Inventeringen av enskilda avlopp har påbörjats, där målet är att se över ca 50 
enheter under 2019 enligt plan. 

Arbetet med att ta fram en förstudie gällande åtgärder inom Gerestabäcken är 
igång och konsulter tar fram dessa utifrån både klimatanpassning, naturvärden 
och rekreation. Förstudien ska vara klar i augusti. 

För att se till att radonhalten inte är för hög i inomhusluften i flerbostadshus 
finns ett miljömål där halterna ska understiga referensnivån senast år 2020. 
Avdelningen sammanställer resultaten från fastighetsägarna samt godkänner 
dessa eller förelägger om åtgärder och nya mätningar. 

Flera av medarbetarna är drivande och delaktiga i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan, där invånardialoger har hållits i olika delar av kommunen. 

Avdelningen deltar även i det kommunövergripande projektet gällande 
systemförvaltning där vi bistår med att bland annat ta fram en förvaltningsplan 
för vårt ärendehanteringssystem. 

Plan och Bygg 
Inom plan- och byggavdelningen fortsätter arbetet med att införa en papperslös 
ärendehanteringsprocess. Arbetet är nu i slutfasen och kommer med största 
sannolikhet att implementeras från den 1 juni 2019. De digitala verktyg som 
behövs för att starta upp processen är inhandlade. Under året kommer man 
tillsammans med IT att se över inköp av IT-verktyg som ska möjliggöra en direkt 
integration mellan e-tjänst och ärendehanteringssystem. 

Bygglovhandläggarna har också infört utökade telefontider och fastställda 
besökstider. Detta har gjorts för att kunna säkerställa tillgängligheten till kund 
samtidigt som man arbetar för att hålla de lagstadgade handläggningstiderna. 

Bygglovhandläggarna har också genomfört två stycken bygglovskvällar där 
allmänheten har kunnat få ställa sina frågor om kommande byggnationer. 

Verksamhetschef har genomfört en upphandling avseende konsultuppdrag 
gällande tillsynsarbete inom bygglov. Tillsynskonsulterna startade upp sitt 
arbete den 15 april 2019. Genom denna åtgärd hoppas avdelningen kunna 
uppfylla nämndens mål avseende den tidigare antagna tillsynsplanen. 

Verksamhetschef har tillsammans med förvaltningschef beslutat att avvakta 
med att återbesätta tjänsten som stadsarkitekt. Detta delvis beroende på den 
ekonomiska situationen men även att man behöver se över organisationen och 
om arkitektkompetensen kan tillhandahållas på annat sätt. 

Inom plan arbetar man vidare på detaljplaner som ska möjliggöra ökat 
bostadsbyggande i kommunen. Här ser man inte än någon tendens på att 
efterfrågan på färdiga detaljplaner minskar. Man ser även ett ökat behov av att 
ta fram detaljplaner för industri och liknande verksamhet. 

Inom bostadsanpassningen är det ett jämnt flöde av ärenden, dock har det 
inkommit ett par större anpassningsärenden avseende barn. 
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Flertalet av avdelningens medarbetare är engagerade i arbetet med den nya 
översiktsplanen och har deltagit i invånardialoger. 

Teknik 
Bygget av den nya bron över järnvägen har pågått under vintern. Projektet följer 
i stora drag planen, där liggtiden för överlast och oförutsedda arbeten med 
ledningar kan göra att tidplanen eventuellt kommer att justeras något. 

Projektet med utsprångskajen har pågått under vintern med en förstudie och 
arbete med att ta fram ansökningshandlingar för miljötillstånd av 
utsprångskajens kommande verksamhet. Ansökningshandlingarna ska kunna 
överlämnas till domstol efter semesterperioden. 

Kommunen har under ett antal veckor under vintern haft invånardialoger 
angående projektet Nybrogatan. Det har varit både fysiska möten och en 
webbenkät, där deltagandet och synpunkterna har varit både många och 
intressanta. Resultatet tillsammans med tidigare utredningar kommer att ligga 
till grund för förvaltningens förslag av framtida utformning av Nybrogatan. 
Förslaget kommer att presenteras för samhällsnämnden under tertial två. 

Fritid 
Härnösand Hästsport Arena drivs sedan årsskiftet av Härnösands Ridklubb, 
vilket innebär att kommunen numera endast har ansvaret för fastigheten. 
Övertagandet av ridskoleverksamheten föregicks av en lång förhandling med 
ridklubben som via olika avtal numera driver ridskoleverksamheten på 
anläggningen. En ny konstgräsplan har färdigställts på Bondsjö-höjdens IP med 
en planerad invigning 1 juni. En vandringsled runt Nattviken har också skyltats 
upp under våren och flera nya skyltprojekt är inplanerade för att öka 
tillgängligheten på våra anläggningar. 

Trafik 
Införandet av den subventionerade kollektivtrafiken innebär fortfarande stora 
resandeökningar där till exempel enbart tätortstrafiken har en resandeökning 
motsvarande cirka 50 % jämfört med samma period ifjol. Slutrapporten för den 
genomförda linjenätsanalysen har också presenterats och visar på klara 
förbättringsåtgärder för att ytterligare förbättra vårt 
linjenät. Planeringsarbete tillsammans med KTM har också påbörjats för 
kommande färdtjänstupphandling. 

Ekonomisk analys 
Samhällsnämndens budget 2019 är på ett överskott med 5,0 mnkr, budgeterat 
överskott för perioden ligger på 1,6 mnkr. Utfallet visar ett överskott på 0,6 mnkr 
för perioden, vilket är 2,2 mnkr sämre än samma period föregående år, och 
ger en budgetavvikelse med ett underskott på 1,0 mnkr per sista april. 
 Utfallet mellan åren visar att skattemedel ökat med 0,6 mnkr och avser 
verksamhetsflytt av GIS-samordnare. Intäkterna ligger 1,1 mnkr högre i 
jämförelse med samma period föregående år.  
Kostnadsökningen för nämnden mellan åren 2018-2019 är 5,9 
mnkr. Personalkostnaderna har minskat och avser tjänster som inte är tillsatta. 
Köp av huvudverksamhet är 6,3 mnkr högre än föregående år och avser 
entreprenad och trafikkostnader som indexuppräknats.  
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Intäkterna ligger med ett underskott på 0,3 mnkr för tertial ett mot budget och 
avser externa intäkter som inte debiterats i takt med budget för perioden. 

Utfallet för kostnader per sista april visar på ett underskott mot budget med 0,7 
mnkr. Personalkostnaderna ligger med ett överskott mot budget med 0,1 mnkr, 
köp av verksamhet har ett underskott mot budget och kan hänföras till 
entreprenaden med 2,4 mnkr. Entreprenaden har tagit en förlikningskostnad 
avseende förra entreprenaden med kostnad för vinterväghållning som avser 
2018. Fastighetskostnaderna ligger för perioden lägre än än budget och ger ett 
överskott. Kostnader för avskrivningar ger ett överskott på 0,7 mnkr mot budget 
för perioden, då investeringar inte tagits anspråk i den takt man budgeterat eller 
av olika anledningar senarelagts. Exempelvis kommer nämnden inte 
överskottshantera investeringsbudget från 2018 då det ekonomiska läget i 
kommunen är fortsatt ansträngt. Övriga kostnader ger ett överskott mot 
periodens budget, främst beroende på att bostadsanpassningen som ger ett 
överskott då nya anpassningsbeslut varit få och små för perioden. Några större 
ärenden är inlämnade men inte beslutade. 

Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat om ett överskott på 5,1 
mnkr, det budgeterade resultatet ligger på 5,0 mnkr. 

Intäkterna ger ett prognostiserat underskott för nämnden på 0,6 mnkr för 2019. 

Kostnaderna ger ett prognostiserat överskott på 0,7 mnkr. Prognosen för 
personalkostnaderna ger ett underskott på 0,1 mnkr mot budget. 
Personalkostnaderna har ett totalt överskottskrav på 2,2 mnkr. 
Köp av huvudverksamhet ger ett prognostiserat överskott på 0,8 mnkr. 
Överskottskravet ligger på 1,0 mnkr och avser trafik. Den anropsstyrda trafiken 
i kommunens norra delar beställs inte under 2019 och Centrumlinjen sägs upp 
och från och med juni 2019 vilket bidrar till det budgeterade överskottet för 
nämnden. 
Prognos avseende lokalhyra ligger i nivå med budget för 2019. 
Prognos för kostnad avseende avskrivningar visar på ett överskott på 1,1 mnkr 
då investeringar inte tagits i anspråk i den utsträckning som lagts i budget, 
överskottskravet ligger på 0,4 mnkr. 
Övriga kostnader har en prognos på ett underskott med 1,0 mnkr mot budget. 
Här ligger kostnad för digitalisering, juridiska ombud samt konsultkostnad för 
tillsyn på bygg. 

 

2.4 Skolnämnden 

Viktiga händelser 

Kompetensförsörjning 

Ett utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen har pågått under 
2018 med insatser på kort och på lång sikt har fortsatt under våren 2019. 
Planeringsarbetet har påbörjats med utbildningar, för att stärka olika 
yrkesgrupper inom skola och förskola, och kommer att genomföras med start 
läsåret 2019/20. Andra områden inom kompetensförsörjningen som 
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skolförvaltningen arbetar med är nya roller i skolans verksamhet, förbättra 
introduktionen av nyanställda i olika yrkesroller, tydliggöra mentorns roll samt 
hitta olika lösningar för gruppen 65+. 

Utveckling av hållbart ledarskap, som är skolförvaltningens prioriterade 
utvecklingsområde för läsåret 18/19, har fortsatt under våren. 

Förskolans och skolans digitalisering 

Förskolans digitalisering har förtydligats i den reviderade läroplanen. Ett arbete 
har redan påbörjats genom kompetensutveckling av medarbetarna. Ett IKT-
nätverk har startats för förskolan för att säkerställa barns lärande utifrån digitala 
förutsättningar. 

Implementering av och fortbildning i den nya lärplattformen är genomförd inom 
grundskolan och gymnasieskolan. Införandet av det nya administrativa 
systemet pågår men har inte kunnat genomföras enligt tidsplanen på grund av 
leveransförsening. 

En likvärdig tillgång till digitala verktyg och infrastruktur 

7-9 skolorna och gymnasiet har tillgång till digitala verktyg enligt nationella 
strategin för skolans digitalisering. Kartläggning av tillgången av digitala verktyg 
inom förskolan och F-6 skolorna pågår. Tillgång till Wifi på F-6 skolor pågår 
men har försenats på grund av upphandling. 

Hälsofrämjande skolutveckling med stöd av statsbidrag  

Utvecklingsarbetet har fortsatt inom F-6 skolorna och särskolan med att 
utveckla stimulerande och inkluderande lärmiljöer för att främja elevernas 
utveckling och lärande och lusten att lära där elevernas lärande är i fokus. I 
utvecklingsarbetet har F-6 skolorna och elevhälsan samverkat. Grundsärskolan 
fortsätter sitt arbete inom hälsofrämjande skolutveckling med fokus på 
dokumentation av elevers lärande och utveckling av utomhusmiljön som en 
viktig del i lärmiljöerna. Ett nätverk har skapats för pedagoger inom 
grundsärskolan och F-6 skolorna utifrån hälsofrämjande skolutveckling. 

Läslyftet i förskolan 

Förskolan har beviljats medel för Läslyftet i förskolan. Utvecklingsarbetet har 
påbörjats och sker genom kollegialt lärande. Syftet är att förbättra resultatet för 
barnens språk, läs och skrivförmågor. Det som redan kan ses är att läsningen 
prioriteras mer i undervisningssituationer. 

Nyanländas lärande från förskola till gymnasiet 

Skolverket stödjer kommuner som tagit emot många nyanlända och som har 
stora utmaningar i samband med detta. Målet är att öka likvärdigheten inom och 
mellan kommunens skolor och att höja kunskapsresultaten. Under våren 2019 
har en nulägesanalys och inventering av utvecklingsbehov genomförts utifrån 
Skolverkets stöd för nyanländas lärande. En handlingsplan för fortsatt arbete 
har arbetas fram och ska skickas till Skolverket. 
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Uppföljning av måluppfyllelse i de lägre åldrarna på huvudmannanivå 

En specialpedagog inom elevhälsan har av huvudmannen fått i uppdrag att 
utveckla, skapa struktur och följa upp måluppfyllelsen inom läs och skriv i de 
lägre åldrarna inom grundskolan. Resultaten ska sammanställas och 
analyseras på huvudmannanivå. En screeningplan för matematik har utarbetats 
och kommer att användas från och med hösten 2019. 

Lokaler 

En utredning gällande de kommunala förskolornas organisation har genomförts. 
Utifrån den utredningen har skolnämnden beslutat att inte flytta Ängets förskola 
till Murbergets förskola, att behålla Gånsviks förskola med kortare avtalstid samt 
att jourförskolan Villan har blivit permanent förskola. 

Kommunens förskolor är i behov av underhåll. En behovsinventering pågår för 
närvarande. 

Ekonomisk analys 

Skolnämndens resultat per sista april visar ett överskott på 2,6 mnkr. Periodens 
budget är ett underskott på 0,4 mnkr vilket ger en budgetavvikelse på 3,0 mnkr. 

Intäkterna är 7,2 mnkr högre än budget vilket främst består av ökade 
statsbidrag från Skolverket och Kulturrådet. De totala kostnaderna är 4,2 mnkr 
högre än budget. Personalkostnader ligger över budget vilket till viss del 
motsvaras av ökade bidrag och till viss del av att organisationsförändringar till 
följd av inriktningsbeslutet i december 2018 ännu inte har trätt i kraft. Även köp 
av huvudverksamhet ligger över budget vilket beror på att fler elever än 
budgeterat går till externa huvudmän, främst inom grundskola. Övriga kostnader 
ligger under budget vilket främst beror på att planerade inköp ännu inte gjorts.  

Skolnämndens helårsprognos för 2019 visar ett nollresultat. 
Omställningsarbetet till följd av skattemedelsförändringen, inriktningsbeslutet 
samt sänkningen av grundbelopp som togs under december 2018 och januari 
2019 pågår samtidigt som man ser ett utfall på totalt 88 fler individer i 
verksamheten och försöker möta dessa behov. I nollprognosen ligger en fortsatt 
organisationsöversyn samt restriktivitet inom inköp och vikarier. 

Under första kvartalet 2019 har ersättning för asylsökande elever från 
Migrationsverket för 2018 inkommit. Dessa beslut har visat på en väsentligt 
lägre ersättningsprocent av återsökningarna än tidigare erhållet, vilket har 
inneburit att förväntade ersättningar från 2018 har tagits bort samt att 
förväntade ersättningar för 2019 skrivits ner i prognosen. Trots nedskrivningen 
av den förväntade ersättningen från Migrationsverket så prognostiseras de 
externa intäkterna öka med 24,3 mnkr, en ökning som främst beror på stora, ej 
budgeterade statsbidrag från Skolverket, men även bidrag från till exempel 
Kulturrådet. 

Personalkostnaderna prognostiseras bli 11,4 mnkr högre än budget vilket beror 
på dels ett ökat elevantal och en eftersläpning av effekten på den omställning 
som pågår sedan januari 2019. En del av ökningen motsvaras dock av ökade 
statsbidrag. 
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Köp av huvudverksamhet prognostiseras öka med 0,9 mnkr vilket beror på att 
fler barn och elever än budgeterat förväntas välja andra huvudmän. 

Övriga kostnader prognostiseras öka med 12,4 mnkr, en ökning som till största 
del består av kostnader kopplade till statsbidragsfinansierade projekt. I övrigt 
prognostiseras en viss ökning av måltidskostnader. 

 

2.5 Socialnämnden 

Viktiga händelser 

Individ- och familjeomsorgen  

Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd beror främst på att fler fått arbete, både 
på den öppna arbetsmarknaden och genom kommunens arbetslivsenhet. Antal 
hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med 
samma period föregående år. 

Institutionsplaceringar inom Barn- och familjeenheten har haft en sjunkande 
trend sedan december 2018. Dock är underskottet för samtliga placeringar för 
barn och unga 1,4 mnkr högre än budget för de fyra första månaderna. 

Biståndsbedömning 

Biståndsbedömningen för äldre och funktionshinderområdet har ett högt inflöde 
av ärenden vilket påverkar handläggningstid och möjligheten att följa upp 
beslut. Det beror bland annat på att enheten har tagit över 
boendesamordningen för både omsorgen och särskilt boende samtidigt som 
enheten har minskat med en årsarbetare. Arbetet med externa placeringar är 
ett stort och tidskrävande arbete. 

Omsorg om funktionshindrade  

Några kostnadsintensiva ärenden har tillkommit under början av året. Externa 
placeringar har haft en sjunkande trend sedan juli 2018 för att i mars 2019 i 
princip ligga på budgeterad nivå. Dock har kostnaden från och med april månad 
stigit märkbart. 

Sista helgen i mars inträffade en brand i två gruppbostäder, Vårstagatan 9 
A/B.  Bostäderna går ej att bruka efter branden och brukare har fått tillfälligt 
boende på Ugglan. Gruppbostaden kommer att renoveras och enligt preliminär 
prognos kan den bli inflyttningsklar vid årsskiftet 2019/2020. 

Hemtjänst 

Antalet utförda timmar hemtjänst har minskat i jämförelse med samma period 
de senaste tre åren. Den kommunala hemtjänstens andel av total utförd tid har 
minskat med 2,7 % under första tertialet och ligger på 77,8 % i 
april. Verksamheten upplever relativt stora svängningar på enhetsnivå gällande 
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personers behov av hemtjänst, vilket gör det komplicerat att hinna korrigera 
personalantalet i tillräckligt snabb takt. 

Särskilt boende 

Särskilda boendena Ugglan och Älandsgården övergick i februari 2019 till 
kommunal regi igen. Socialnämnden tog beslut om att Ugglans särskilda 
boende successivt ska avvecklas under 2019 och senast juni 2020. 

Det innebär att Härnösands kommun, när omställningen är klar kommer att ha 
42 boendeplatser färre. Färre boendeplatser ställer krav på nya arbetssätt som 
måste utvecklas för att kunna möta upp behov som uppstår. Arbetet med att 
anpassa verksamheterna pågår för fullt. 

Socialnämnden tog beslut om att tillfälligt omvandla en korttidsavdelning till 
särskilda boendeplatser, demens. Denna förändring är utförd under februari och 
idag bor brukare med demensdiagnos tillsvidare i dessa lägenheter. 

Beslut togs även att alla tjänster som aktivitetsledare skulle avvecklas. 
Förändringen är genomförd under februari och mars. Förändringen får 
konsekvenser för möjligheterna att kunna ge de som bor på kommunens 
äldreboenden aktiviteter i samma utsträckning som tidigare. Nya arbetssätt 
måste tas fram för att se i vilken grad aktiviteter kan planeras in. Arbetet med 
nya och förändrade arbetssätt pågår. 

Nattbemanningen på Koltrastens och Ädelhems äldreboenden förändrades då 
beslut togs om sänkt bemanning. Nya arbetssätt har arbetats fram samt hjälp 
av välfärdsteknik möjliggör förändringen som är genomförd under årets första 
fyra månader. 

De förändringar och beslut som togs i och med den ekonomiska situationen 
påverkar hela verksamheten särskilt boende. Ett omfattande omställningsarbete 
pågår och har till viss del genomförts. Besluten om besparingar samt 
omställningsarbetet ställer krav på verksamheten att arbeta fram nya arbetssätt 
och se över möjligheterna till att i större utsträckning använda välfärdsteknik. 

Hälso- och sjukvård 

Omställningsarbete pågår utifrån beslut om besparingar. Under årets första 
månader har avvecklingen av två sjukskötersketjänster trätt i kraft. Nya 
scheman för alla sjuksköterskor är igång från och med 4 februari. 

Ett stort arbetsmiljöarbete pågår inom organisationen. Rutiner och riktlinjer ses 
över löpande från och med januari och fortsatt utifrån prioritering under året. Ett 
antal sjuksköterskor har slutat eller gått i pension under årets första fyra 
månader. Detta har inneburit en stor rekryteringsprocess, där nu alla tjänster är 
tillsatta och nya medarbetare börjar i organisationen under våren och 
sommaren. 

Ekonomisk analys 

Socialnämnden redovisar en ekonomi i balans efter årets fyra första månader. 
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Kostnaderna överstiger budget med 5,6 mnkr vilket främst beror på högre 
kostnad för köp av huvudverksamhet. Högre volymer inom hemtjänst, personlig 
assistans och externa placeringar är orsaker till den högre kostnadsnivån. 

Högre intäkter än budgeterat täcker upp kostnadsavvikelsen. Den största 
positiva avvikelsen är bidragsintäkter från Migrationsverket 
och Försäkringskassan motsvarande 3,9 mnkr inom Individ- och 
familjeomsorgen. 

Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. 

Högre kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är de främsta 
orsakerna till den totala prognostiserade negativa kostnadsavvikelsen på 16,7 
mnkr. Underskottet beror på högre volymer för individuella insatser så som 
ledsagning och avlösning i hemmet, hemtjänst, personlig assistans och externa 
placeringar. 

Intäkterna prognostiseras till 16,7 mnkr högre än budgeterat vilket täcker upp 
den negativa prognostiserade kostnadsavvikelsen. 11,9 mnkr av den positiva 
intäktsavvikelsen avser bidragsintäkter som erhålls främst från Migrationsverket 
och Försäkringskassan. 
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3 Finansiella rapporter 

3.1 Resultaträkning 

 
        

 
 (mnkr)   

2019  
jan - apr  

2018  
jan - apr Avvikelse 

helår 
2018 

            

Verksamhetens intäkter Not 1 119,6 122,7 -3,1 378,3 

Verksamhetens kostnader Not 2 -688,2 -650,3 -38,0 -1 946,5 

Jämförelsestörande poster Not 3 - 9,3 -9,3 30,5 

Avskrivningar Not 4 -15,9 -15,7 -0,2 -47,4 

Verksamhetens nettokostnader   -584,5 -534,0 -50,5 -1 585,1 

            

Skatteintäkter Not 5 398,8 392,2 6,6 1 177,8 

Generella statsbidrag Not 6 154,5 154,5 0,0 466,4 

Verksamhetens resultat   -31,2 12,7 -43,9 59,1 

            

Finansiella intäkter Not 7 0,1 1,6 -1,5 8,9 

Finansiella kostnader Not 8 -5,8 -6,6 0,8 -21,1 

Resultat före extraordinära poster   -36,9 7,7 -44,6 46,9 

            

Extraordinära poster   0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat   -36,9 7,7 -44,6 46,9 

            

Resultat exkl semesterlöneskuld   -2,3 33,7     

 

3.2 Noter till resultaträkning 

(mnkr) Delår Delår 

  19-apr 18-apr 

Not 1 Verksamhetens intäkter     

Försäljningsintäkter 7,4 6,7 

Taxor och avgifter 15,4 14,2 

Hyror och arrenden 17,7 16,7 

Bidrag 69,7 74,3 

Försäljning verksamhet 8,5 10,2 

Försäljning tillgångar 0,9 0,6 

Summa verksamhetens intäkter 119,6 122,7 

      

Not 2 Verksamhetens kostnader     

Bidrag -22,9 -24,9 

Bränsle, energi, vatten -4,3 -4,3 

Köp av huvudverksamhet -101,5 -102,2 

varav:     

- Förskola -13,8 -14,2 

- Äldreomsorg -5,0 -12,8 

- Övrigt -8,4 -11,0 

- Barn och ungdomsvård -5,2 -3,3 

- Gymnasieskola -9,5 -8,7 
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- Räddningstjänst -8,2 -8,0 

- Gator och vägar -13,2 -7,9 

- Kollektivtrafik -10,1 -8,4 

- Grundskola -9,0 -8,6 

- Hemtjänst -6,8 -7,2 

- Externa placeringar SoL o LSS -2,7 -4,1 

- Personlig assistans -8,1 -6,8 

- Vård vuxna missbruk -1,5 -1,2 

Tjänster -18,4 -15,8 

Löner, ersättningar och sociala avgifter -391,9 -385,1 

Pensioner inkl löneskatt -38,5 -3,0 

Lokalhyror -67,5 -64,3 

Material -19,6 -21,7 

Övriga verksamhetskostnader -23,6 -29,0 

Summa verksamhetens intäkter -688,2 -650,3 

      

Not 3 Jämförelsestörande poster     
Förändring pensionsskuld vid byte av 
pensionsadministratör - 9,3 

Summa jämförelsestörande poster 0 9,3 

      

Not 4 Avskrivningar     

Avskrivningar byggnader o teknisk anläggning -10,9 -10,7 

Avskrivningar maskiner o inventarier -5,0 -4,8 

Avskrivningar Hästsportarenan - -0,2 

Summa avskrivningar -15,9 -15,7 

      

Not 5 Skatteintäkter     

Kommunalskatt 403,8 394,3 

Avräkning kommunalskatt -5,0 -2,1 

Summa skatteintäkter 398,8 392,2 

      

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning     

Inkomstutjämning 104,3 99,9 

Strukturbidrag 0,0 0,0 

Kostnadsutjämning LSS 18,8 17,9 

Kommunal fastighetsavgift 14,7 16,2 

Regleringsavgift/bidrag 5,9 1,3 

Tillfälligt statsbidrag mott. av flyktingar 2016 - - 

Tillfälligt statsbidrag mott. av flyktingar 2017 - 7,7 

Välfärdsmiljarderna  9,3 13,4 

Kostnadsutjämning 1,5 -2,0 

Summa generella statsbidrag och utjämning 154,5 154,5 

      

Not 7 Finansiella intäkter     

Ränteintäkter från bolagen 0,0 0,0 

Borgensprovision från bolagen 0,0 1,5 

Överskottutdelning Kommuninvest 0,0 0,0 

Övriga finansiella intäkter 0,0 0,1 

Summa finansiella intäkter 0,1 1,6 

      

Not 8 Finansiella kostnader     

Låneräntor 2,7 0,0 

Ränta pensionsskuld -8,4 -6,5 

Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,1 

Summa finansiella kostnader -5,8 -6,6 
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3.3 Balansräkning 

 

 
  2019 2018 

 (mnkr)   april december 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar       

        

Materiella anläggningstillgångar       

Byggnader, mark och  tekn. anläggn. Not 9 548,2 550,2 

Maskiner och inventarier Not 10 59,3 62,2 

Summa materiella anläggningstillgångar 607,5 612,4 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncern- och intresseftg m fl Not 11 200,1 200,1 

Fordr. hos koncern- och intresseftg m fl Not 12 6,1 6,3 

Summa finansiella anläggningstillgångar 206,2 206,4 

Summa anläggningstillgångar   813,7 818,8 

        

Omsättningstillgångar       

Exploateringsmark Not 13 10,5 10,5 

Kortfristiga fordringar Not 14 126,5 137,4 

Kassa och bank Not 15 47,9 0,1 

Summa omsättningstillgångar   184,9 148,0 

        

Summa tillgångar   998,7 966,8 

        

Eget kapital, avsättningar och skulder       

        

Eget kapital       

Ingående eget kapital Not 16 -108,1 -155 

Årets resultat   -36,9 46,9 

Summa eget kapital   -145,0 -108,1 

        

Avsättningar        

Avsättning för pensioner  Not 17 578,7 557,1 

Andra avsättningar   2,0 2,0 

Summa avsättningar   580,7 559,1 

        

Skulder       

Långfristiga skulder Not 18 171,2 130,2 

Kortfristiga skulder Not 19 391,7 385,6 

Summa skulder   562,9 515,8 

        

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 998,7 966,8 
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3.4 Noter till balansräkning 

 (mnkr) 2019 2018  

 
april December 

Not 9 Mark, byggnader, mark och tekn. anläggn.     

Ingående anskaffningsvärde 901 843,7 

Periodens investeringar 8,9 57,2 

Försäljning - 0,0 

Utrangeringar - 0,0 

Nedskrivning, exploateringsmark - 0,0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 909,9 900,9 

Ingående ackumulerade avskrivningar -350,8 -316,9 

Periodens avskrivningar -10,9 -32,3 

Utrangering - 0 

Justering från föregående år - -1,5 

Utgående ackumulerade avskrivningar -361,7 -350,7 

Utgående bokfört värde  548,2 550,2 

Fördelning per område:     

 - markreserv 24,9 24,9 

 - verksamh.fastigheter 80,2 81,6 

 - fastigheter för affärsverksamhet (va-verk, hamnar) 48,6 47,7 

 - publika fastigheter (gator, vägar, parker) 354,8 361,5 

 - tomträttsmark 4,3 4,3 

 - exploateringsmark 0 0,0 

 - pågående arbete 35,5 30,2 

Utgående bokfört värde 548,3 550,2 

      

Not 10 Maskiner och inventarier     

Ingående anskaffningsvärden 253,3 239,0 

Periodens anskaffningar 2,5 15,1 

Omklassificering från pågående arbete 0,0 0,0 

Försäljningar/Utrangeringar/Nedskrivningar -0,2 -0,8 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 255,6 253,4 

Ingående avskrivningar -191,7 -175,9 

Periodens avskrivningar -5,0 -15,3 

Försäljningar/Utrangeringar 0,4 0,1 

Utgående ackumulerade avskrivningar -196,3 -191,1 

Utgående planenligt restvärde 59,3 62,2 

Fördelning per område:     

 - inventarier 30,7 32,9 

 - maskiner o fordon 12,7 13,0 

 - förbättringsutgift i annans fastighet 15,2 16,2 

 - pågående arbete 0,7 0,1 

Utgående bokfört värde 59,3 62,2 

      

Not 11 Andelar i koncern- och intresseföretag m fl     

Härnösands Energi & Miljö AB 50,1 50,1 

AB Härnösandshus 127,5 127,5 

Härnösand Invest AB 0,1 0,1 

Technichus AB  0,0 0,0 

Ostkustbanan 0,0 0,0 

Höga Kusten Destination AB 0,1 0,1 

Kommuninvest i Sverige AB  22,3 22,3 

Summa andelar i koncern- och intresseföretag m fl 200,1 200,1 
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Not 12 Fordringar hos koncern- & intresseföretag m fl     

Övrig fordran till koncern & intresseföretag 2,0 2,6 

Förlagsbevis Kommuninvest i Sverige AB 3,7 3,7 

Kollektivtrafikmyndigheten 0,4 0,0 

Summa långfristiga fordringar hos koncern mfl 6,1 6,3 

      

Not 13 Förråd mm     

Exploateringsmark 10,5 10,5 

Summa förråd mm 10,5 10,5 

      

Not 14 Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar                           8,7 13,3 

Statsbidragsfordringar 15,2 8,2 

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 62,0 64,2 

Upplupna skatteintäkter 23,9 23,9 

Momsfordran 6,5 16,6 

Övriga kortfristiga fordringar 10,1 11,2 

Summa kortfristiga fodringar 126,5 137,4 

      

Not 15 Kassa och bank     

Kassa, bank och postgiro 0,0 0,1 

Koncernkonto totalt             47,9 23,8 

Fördelat koncernkonto:     

- Härnösands kommun              -18,3   

- Härnösand Energi & Miljö AB   53,6   

- Härnösandshus AB                   10,7   

- Technichus AB 1,6   

- Invest i Härnösand AB 0,2   

- Härnösand Näringsliv AB             0,2   

Summa kassa och bank 47,9 23,9 

      

Not 16 Eget kapital     

Balanserat resultat -108,1 -164,4 

Uppskrivning av andelar - 9,4 

Årets resultat -36,9 46,9 

Utgående eget kapital -145,0 -108,1 

      

Not 17 Avsättningar pensioner     

Härnösands kommun har sedan 2005 redovisat hela 
pensionsåtagandet som en avsättning i balansräkningen.     

      

Härnösands kommun har sedan 2009 en del av pensionsåtagande 
(pensioner för personer födda före 1943) tryggat  i Mellersta Norllands 
Pensionsstiftelse.     

      

Pensioner intjänade till och med 1997     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 660,9 712,8 

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

Ränte- och basbeloppsuppräkning 5,7 11,8 

Gamla utbetalningar -11,0 -31,8 

Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 

Byte till Skandicon 0,0 -4,3 

Övriga poster 7,0 -6,0 

Förändring löneskatt 0,4 -9,3 

Utgående avsättning inkl löneskatt 663,1 660,9 
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Pensioner intjänade från och med 1998     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 121,7 114,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 1,1 1,9 

Pensionsutbetalningar -1,4 -4,0 

Förändring diskonteringsränta 0,0 0,0 

Byte till Skandicon 0,0 -5,1 

Nyintjänad pension 11,8 11,5 

Övriga poster 0,4 0,2 

Förändring av löneskatt 2,9 2,4 

Utgående avsättning inkl löneskatt 136,5 121,7 

      

Särskild avtalspension och visstidspension     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,0 0,0 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,0 0,0 

Pensionsutbetalningar -0,1 0,0 

Arbetstagare som pensionerats 1,3 0,0 

Sänkning av diskonteringsräntan 0,0 0,0 

Övriga poster 0,0 0,0 

Förändring av löneskatt 0,3 0,0 

Utgående avsättning inkl löneskatt 1,4 0,0 

      

Pensioner OPF-KL     

Ingående avsättning inkl. löneskatt 0,3 0,3 

Intjänat 0,0 0,0 

Förändring av löneskatt 0,0 0,0 

Utgående avsättning inkl löneskatt 0,3 0,3 

      

Summa kommunens avsättning pensioner 801,3 782,9 

      

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse -182,2 -182,2 

Löneskatt -40,4 -43,6 

      

Avsättningar pensioner inkl löneskatt 578,7 557,1 

      

      

Not 18 Långfristiga skulder     

Lån i banker och kreditinstitut 140,0 100,0 

      

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Investeringsbidrag 31,2 30,2 

Summa långfristiga skulder 171,2 130,2 

      

Not 19 Kortfristiga skulder     

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 71,2 91,6 

Skulder inom koncernkontot 66,3 -1,1 

Leverantörsskulder 18,4 37,0 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 19,4 17,8 

Övriga kortfristiga skulder 5,5 5,7 

Semesterlöneskuld och upplupna löner 110,8 97,4 

Årets pensioner avgiftsbestämd del inkl löneskatt 22,0 45,7 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 78,2 91,5 

Summa kortfristiga skulder 391,7 385,6 
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3.5 Nämndernas resultat 

(mnkr) 
Intäkter  
apr -19 

Kostnader  
apr -19 

Nettokostnad 
apr -19 

Budget 
nettokostnad 

apr -19 
Avvikelse 

mot budget 

Kommunstyrelse inkl KF 49,0 -90,6 -41,6 -50,0 8,4 

Arbetslivsnämnden 28,3 -44,0 -15,7 -18,0 2,3 

Samhällsnämnden 10,6 -71,5 -60,9 -59,9 -1,0 

Skolnämnden 38,1 -236,7 -198,6 -201,6 3,0 

Socialnämnden 36,5 -232,7 -196,2 -196,2 0,0 

Summa nämnder 162,5 -675,5 -513,0 -525,7 12,7 
 

3.6 Nämndernas prognos helår 2019 

Prognos (mnkr) Intäkter Kostnader 
Prognos 

nettokostnader 
Budget 

nettokostnad 
Prognos  

2019 

Kommunstyrelse inkl KF 130,0 -278,9 -148,9 -158,9 10,0 

Arbetslivsnämnden 76,5 -131,2 -54,7 -57,5 2,8 

Samhällsnämnden 27,5 -202,0 -174,5 -179,6 5,1 

Skolnämnden 117,4 -717,7 -600,3 -600,3 0,0 

Socialnämnden 105,7 -702,3 -596,6 -596,6 0,0 

Summa nämnder 457,1 -2 032,1 -1 575,0 -1 592,9 17,9 
 

3.7 Investeringsredovisning April 2019 

Investeringar (mnkr) Inkomster Utgifter Netto Budget 
Avvikelse m 

budget 
Prognos 

2019 

Kommunstyrelse inkl KF 0,0 -2,9 -2,9 9,0 6,1 9,0 

Arbetslivsnämnden 0,0 -0,4 -0,4 0,5 0,1 0,5 

Samhällsnämnden 1,8 -8,5 -6,7 49,0 42,3 49,0 

Skolnämnden 0,0 -0,1 -0,1 2,0 1,9 2,0 

Socialnämnden 0,0 -0,1 -0,1 0,5 0,4 0,5 

Summa nämnder 1,8 -11,9 -10,1 61,0 50,8 61,0 
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Fyramånadersrapport 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna fyramånadersrapporten, samt 

att översända rapporten till Kommunstyrelsen.       

Bakgrund 

Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari- 

april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen.  

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett underskott på – 0,04 mnkr. De 

största underskotten i relation till budget finns inom den kommunala 

hemtjänsten och Individ- och familjeomsorgen. De största överskotten i 

relation till budget finns inom särskilt boende och försörjningsstöd. 

Prognosen för socialnämnden på helår visar ett noll resultat, dvs budgeten 

bedöms kunna hållas.  

Utifrån prognos på att budgeten kommer att hålla har ingen ytterligare 

åtgärdsplan upprättats.       

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-05-22. 

Tertialrapport 1 inklusive prognos 1, Socialnämnden 2019. 

Uppföljning intäkter och kostnader april 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.      
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Fyramånadersrapport 2019 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta 

att godkänna fyramånadersrapporten, samt 

att översända rapporten till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari- 

april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen.  

Det ekonomiska utfallet för perioden visar ett underskott på – 0,04 mnkr. De 

största underskotten i relation till budget finns inom: 

 Kommunala hemtjänsten  

 Individ och familjeomsorgen.  

De största överskotten i relation till budget finns inom:  

 Särskilt boende  

 Försörjningsstöd. 

Prognosen för socialnämnden på helår visar ett noll resultat, dvs budgeten 

bedöms kunna hållas.  

Utifrån prognos på att budgeten kommer att hålla har ingen ytterligare 

åtgärdsplan upprättats.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 inklusive prognos 1, Socialnämnden 2019 

Uppföljning intäkter och kostnader april 2019 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden 
inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har beslutat samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg, 
omsorg om funktionshindrade, samt äldreomsorg och inom den kommunala 
hälso- och sjukvården, tillstånd för alkoholservering, samt ytterligare några 
lagområden liksom vad som i lag sägs om socialnämnd. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när 
vården och omsorgen av en kommunal angelägenhet har lämnats över till 
annan aktör med stöd av kommunallagen. 

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det 
finns insatser som inte styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt 
och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. Socialförvaltningen har fem 
verksamhetsområden, hälso- och sjukvård, hemtjänst, särskilt boende, individ 
och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. Direkt underställd 
socialnämnden finns också medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för 
kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver dessa områden finns 
personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas 
rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat. 
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2 Viktiga händelser 

Individ- och familjeomsorgen  

Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd beror främst på att fler fått arbete, både 
på den öppna arbetsmarknaden och genom kommunens arbetslivsenhet. Antal 
hushåll som har beviljats ekonomiskt bistånd har minskat i jämförelse med 
samma period föregående år. 

Institutionsplaceringar inom Barn- och familjeenheten har haft en sjunkande 
trend sedan december 2018. Dock är underskottet för samtliga placeringar för 
barn och unga 1,4 mnkr högre än budget för de fyra första månaderna. 

 

Biståndsbedömning 

Biståndsbedömningen för äldre och funktionshinderområdet har ett högt inflöde 
av ärenden vilket påverkar handläggningstid och möjligheten att följa upp 
beslut. Det beror bland annat på att enheten har tagit över 
boendesamordningen för både omsorgen och särskilt boende samtidigt som 
enheten har minskat med en årsarbetare. Arbetet med externa placeringar är 
ett stort och tidskrävande arbete. 

 

Omsorg om funktionshindrade  

Några kostnadsintensiva ärenden har tillkommit under början av året. Externa 
placeringar har haft en sjunkande trend sedan juli 2018 för att i mars 2019 i 
princip ligga på budgeterad nivå. Dock har kostnaden från och med april månad 
stigit märkbart. 

Sista helgen i mars inträffade en brand i två gruppbostäder, Vårstagatan 9 A/B.  
Bostäderna går ej att bruka efter branden och brukare har fått tillfälligt boende 
på Ugglan. Gruppbostaden kommer att renoveras och enligt preliminär prognos 
kan den bli inflyttningsklar vid årsskiftet 2019/2020. 

 

Hemtjänst 

Antalet utförda timmar hemtjänst har minskat i jämförelse med samma period 
de senaste tre åren. Den kommunala hemtjänstens andel av total utförd tid har 
minskat med 2,7 % under första tertialet och ligger på 77,8 % i april. 
Verksamheten upplever relativt stora svängningar på enhetsnivå gällande 
personers behov av hemtjänst, vilket gör det komplicerat att hinna korrigera 
personalantalet i tillräckligt snabb takt. 

 

Särskilt boende 

Särskilda boendena Ugglan och Älandsgården övergick i februari 2019 till 
kommunal regi igen. Socialnämnden tog beslut om att Ugglans särskilda 
boende successivt ska avvecklas under 2019 och senast juni 2020. 

Det innebär att Härnösands kommun, när omställningen är klar kommer att ha 
42 boendeplatser färre. Färre boendeplatser ställer krav på nya arbetssätt som 
måste utvecklas för att kunna möta upp behov som uppstår. Arbetet med att 
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anpassa verksamheterna pågår för fullt. 

Socialnämnden tog beslut om att tillfälligt omvandla en korttidsavdelning till 
särskilda boendeplatser, demens. Denna förändring är utförd under februari och 
idag bor brukare med demensdiagnos tillsvidare i dessa lägenheter. 

Beslut togs även att alla tjänster som aktivitetsledare skulle avvecklas. 
Förändringen är genomförd under februari och mars. Förändringen får 
konsekvenser för möjligheterna att kunna ge de som bor på kommunens 
äldreboenden aktiviteter i samma utsträckning som tidigare. Nya arbetssätt 
måste tas fram för att se i vilken grad aktiviteter kan planeras in. Arbetet med 
nya och förändrade arbetssätt pågår. 

Nattbemanningen på Koltrastens och Ädelhems äldreboenden förändrades då 
beslut togs om sänkt bemanning. Nya arbetssätt har arbetats fram samt hjälp 
av välfärdsteknik möjliggör förändringen som är genomförd under årets första 
fyra månader. 

De förändringar och beslut som togs i och med den ekonomiska situationen 
påverkar hela verksamheten särskilt boende. Ett omfattande omställningsarbete 
pågår och har till viss del genomförts. Besluten om besparingar samt 
omställningsarbetet ställer krav på verksamheten att arbeta fram nya arbetssätt 
och se över möjligheterna till att i större utsträckning använda välfärdsteknik. 

 

Hälso- och sjukvård 

Omställningsarbete pågår utifrån beslut om besparingar. Under årets första 
månader har avvecklingen av två sjukskötersketjänster trätt i kraft. Nya 
scheman för alla sjuksköterskor är igång från och med 4 februari. 

Ett stort arbetsmiljöarbete pågår inom organisationen. Rutiner och riktlinjer ses 
över löpande från och med januari och fortsatt utifrån prioritering under året. Ett 
antal sjuksköterskor har slutat eller gått i pension under årets första fyra 
månader. Detta har inneburit en stor rekryteringsprocess, där nu alla tjänster är 
tillsatta och nya medarbetare börjar i organisationen under våren och 
sommaren. 
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3 Verksamhetsmål 

3.1 Organisationsperspektivet 

Nämndens mål 

 Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka  

 Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka  

 Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök ska minska (antal 

dagar)  

 Antalet E-tjänster ska öka 

 Sjukfrånvaron ska minska  

 

Indikatorer (mått) Rapporteras  

 Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst ska öka T3 

 Andelen brukare som är nöjda med sitt särskilda boende ska öka T3 

 Den genomsnittliga handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd ska 
minska (antal dagar) 

T3 

 Antalet  E-tjänster ska öka T3 

 Minskad sjukfrånvaro inom Socialförvaltningen T1 
T2 
T3 

Senaste analys 

 Jan Feb Mars April 

7,35 7,58   

 

Tertial 1 2019 

Sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen har ökat sedan årsskiftet och det ackumulerade sjuktalet för januari 
och februari uppgår till 7,47 %. Detta medför att måltalet att sjukfrånvaron ska minska till 6,8 % inte 
uppnås. 

(Socialnämnden) 

 

Sjukfrånvaron har ökat under februari månad jämfört med förra året. Detta beror på en högre 
arbetsbelastning med anledning av neddragning av en tjänst. 

Sjuktalet på 4,64 % är det högsta på flera år. 

Korttidsfrånvaron har ökat och detta känns oroväckande. 

(Biståndsenheten) 

 

Sjukfrånvaron har på verksamhetsnivå minskat något sedan januari. På enhetsnivå är sjukfrånvaron relativt 
hög inom ledning och Barn- och familjeenheten, detta med anledning av ett par långtidssjukskrivningar på 
hel och deltid. Dessa långtidssjukrivningar bedöms svåra att påverka då det bedöms handla mer om 
kroniska tillstånd än om arbetsrelaterade orsaker som är möjliga att påverka i arbetssituationen. 

(Individ- och familjeomsorg) 

 

Nivån på sjukfrånvaron har ökat något sedan den senaste uppföljningen. Dock uppgår det till en 
acceptabel nivå jämfört med måltalet. 

Under den aktuella perioden, dvs tertial 1, kan vi notera att det över årens lopp varit en ökad sjukfrånvaro 
dessa månader. Därtill har verksamhetsområdet varit inne i ett omställningsarbete som kan ha haft en 
negativ effekt för vissa medarbetare i form av stressrelaterad frånvaro. Enhetschefer har systematiskt 
arbetat med att erbjuda stöd till medarbetare som uttrycker risk för ohälsa därtill i ett proaktivt syfte arbeta 
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Indikatorer (mått) Rapporteras  

med en jämnare arbetsfördelning och schemaläggning som främjar god hälsa hos medarbetare. 

(Omsorg om funktionshindrade) 

 

Omställningsarbete inom verksamheten antas påverka sjukfrånvaron negativt. Arbete pågår för att stärka 
medarbetare på individnivå och gruppnivå. 

(Särskilt boende) 

 

En fördjupad analys av sjuktalen inom hemsjukvården planeras. 

Arbete med att minska konstaterad korttidsfrånvaro som upprepas pågår 

(Hälso- och sjukvård)  
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4 Ekonomi 

4.1 Utfall 

Socialnämnden redovisar en ekonomi i balans efter årets fyra första månader. 

Kostnaderna överstiger budget med 5,6 mnkr vilket främst beror på högre 
kostnad för köp av huvudverksamhet. Högre volymer inom hemtjänst, personlig 
assistans och externa placeringar är orsaker till den högre kostnadsnivån. 

Högre intäkter än budgeterat täcker upp kostnadsavvikelsen. Den största 
positiva avvikelsen är bidragsintäkter från Migrationsverket och 
Försäkringskassan motsvarande 3,9 mnkr inom Individ- och familjeomsorgen. 
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(mnkr) 
Utfall jan-apr 

2018 
Utfall jan-apr 

2019 
Budget jan-

apr 2019 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 224,7 232,7 227,1 5,6 

- varav tilldelade skattemedel 182,5 196,2 196,2 0,0 

- varav interna intäkter 0,9 1,1 0,7 0,4 

- varav externa intäkter 41,3 35,4 30,2 5,2 

Kostnader -240,8 -232,7 -227,1 -5,6 

- varav personalkostnader -144,0 -145,9 -145,3 -0,6 

- varav köp av huvudverksamhet -42,3 -33,8 -28,5 -5,3 

- varav lokalhyra -21,8 -21 -21 0 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-1,4 -1,5 -1,2 -0,3 

- varav avskrivningar -0,3 -0,3 -0,3 0,0 

- varav övriga kostnader -31,0 -30,2 -30,8 0,6 

Resultat -16,1 0,0 0,0 0,0 

 

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

Hemtjänst redovisar ett underskott motsvarande 2,5 mnkr varav 0,6 mnkr avser 
hemtjänstpeng. Hemtjänstpeng är den ersättning som betalas ut, till både 
privata utförare och kommunal utförare, för utförd tid hos brukare. Underskottet 
på hemtjänstpeng beror på att fler hemtjänsttimmar än budgeterat har utförts. 
Under första tertialet har 1 671 fler timmar utförts, vilket motsvarar i genomsnitt 
14 timmar per dag. 

 

 

Den kommunala hemtjänstens underskott beror främst på att 
personalkostnaderna är högre än erhållna intäkter. Andelen utförd tid som 
utförts av den kommunala hemtjänsten har minskat med 2,7 % under det första 
tertialet och ligger på 77,8 % i april. 
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Särskilt boende visar på ett överskott motsvarande 3,4 mnkr. Lägre 
personalkostnader samt högre intäkter för omsorgsavgifter än budgeterat är de 
främsta förklaringarna till överskottet. Den främsta orsaken till att 
personalkostnaderna är lägre än budgeterat är att många av de 
besparingsåtgärder som vidtagits har genomförts tidigare än beräknat. 

Underskottet inom Individ- och familjeomsorgen beror främst på högre 
kostnader för placeringar på Hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga 
samt att intäkterna för Bogården är lägre än budgeterat. Bogården är ett 
utredningshem för barn och föräldrar. 

Överskottet inom Försörjningsstöd beror på högre intäkter för återbetalning av 
ekonomiskt bistånd från Försäkringskassan och schablonersättning från 
Migrationsverket, samt lägre kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Fler individer med personlig assistans där kommunen har hela 
kostnadsansvaret ger ett underskott motsvarande 0,6 mnkr. 
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(mnkr) Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

- varav 
skattemedel 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Socialnämnd 0,1 -0,1 0,5 0 -0,6 

Förvaltningsledning 0,6 0,3 5,3 0 -5,0 

Administration 0 0,1 1,7 0 -1,6 

Anhörig- och närståendestöd 0,2 0,3 1,3 0 -1,0 

Serviceenhet och nattpatrull 0 0,1 3,3 0,6 -3,8 

Biståndsenhet 0,1 0,1 2,4 0 -2,3 

Hospice och Betalningsansvar -0,2 -0,3 0,2 0 -0,5 

Hemtjänst -5,6 -2,5 28,4 3,6 -34,5 

Särskilt boende 0,5 3,4 54,2 11,8 -62,6 

Hälso- och sjukvård -0,9 -0,4 12,9 0,4 -13,7 

Individ- och familjeomsorg -3,3 -2,2 21 9,4 -32,6 

Försörjningsstöd inkl 
"Jobbsatsningen" -1,8 2,2 7,5 3,2 -8,5 

Omsorg om funktionshindrade -2,4 -0,4 46,1 7,4 -53,9 

Personlig assistans -3,4 -0,6 11,4 0,1 -12,1 

Totalt -16,1 0,0 196,2 36,5 -232,7 

 

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Förvaltningens totala personalkostnader avviker från budget med 0,6 mnkr. 

Den kommunala hemtjänsten redovisar ett underskott för personalkostnader 
motsvarande 0,8 mnkr. Volymen inom hemtjänst är högre än budgeterat vilket 
är en bidragande orsak till kostnadsavvikelsen. 

Överskottet inom Särskilt boende beror på att många av de besparingsåtgärder 
som vidtagits har genomförts tidigare än beräknat. 

Högre kostnader än budgeterat för arvoden som familjehem erhåller i samband 
med placeringar av barn och unga är den främsta orsaken till underskottet inom 
Individ- och familjeenheten. 

Underskottet för personalkostnader inom Omsorg om funktionshindrade 
förklaras av både högre kostnader för egen personal inom boenden och daglig 
verksamhet samt arvoden för individuella insatser som till exempel ledsagning 
och kontaktpersoner. 
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(mnkr) 
Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

Budget 
jan-apr 

2019 

Differens 
utfall/budget 

Socialnämnd -0,4 -0,5 -0,4 -0,1 

Förvaltningsledning -2,8 -3,1 -3,2 0,1 

Administration -1,3 -1,1 -1,2 0,1 

Anhörig- och närståendestöd -1,3 -0,9 -1 0,1 

Serviceenhet och nattpatrull -2,8 -2,7 -2,7 0,0 

Biståndsenhet -2,1 -2,2 -2,3 0,1 

Kommunala hemtjänsten -27,2 -24,9 -24,1 -0,8 

Särskilt boende -37,6 -41,6 -43,9 2,3 

Hälso- och sjukvård -9,7 -9,8 -9,3 -0,5 

Individ- och familjeomsorg -20,8 -18,6 -17,4 -1,2 

Omsorg om funktionshindrade -38,0 -40,5 -39,8 -0,7 

Totalt -144,0 -145,9 -145,3 -0,6 

 

4.2 Prognos 

Socialnämnden prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. 

Högre kostnader för personal och köp av huvudverksamhet är de främsta 
orsakerna till den totala prognostiserade negativa kostnadsavvikelsen på 16,7 
mnkr. Underskottet beror på högre volymer för individuella insatser så som 
ledsagning och avlösning i hemmet, hemtjänst, personlig assistans och externa 
placeringar. 

Intäkterna prognostiseras till 16,7 mnkr högre än budgeterat vilket täcker upp 
den negativa prognostiserade kostnadsavvikelsen. 11,9 mnkr av den positiva 
intäktsavvikelsen avser bidragsintäkter som erhålls främst från Migrationsverket 
och Försäkringskassan. 

 

(mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Differens 
budget/prognos 

apr 

Intäkter 685,6 702,3 16,7 

- varav tilldelade skattemedel 596,6 596,6 0,0 

- varav intäkter 89,0 105,7 16,7 

Kostnader -685,6 -702,3 -16,7 

- varav personalkostnader -449,5 -456,4 -6,9 

- varav köp av huvudverksamhet -76,1 -89,2 -13,1 

- varav lokalhyra -62,7 -62,6 0,1 

- varav fastighets- och driftskostnader -3,8 -4,1 -0,3 

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

- varav övriga kostnader -92,5 -89,2 3,3 

Resultat 0,0 0,0 0,0 
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4.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Hemtjänstpengen redovisar ett underskott på 0,6 mnkr efter första tertialet men 
kommer vid årets slut visa på ett överskott motsvarande 0,1 mnkr. En 
bidragande orsak är en engångsintäkt från Migrationsverket som delvis täcker 
tidigare underskott. Andra bidragande orsaker är högre omsorgsintäkter samt 
att trenden visar på färre utförda timmar hemtjänst och har i april mött 
budgeterad nivå. Den kommunala hemtjänsten prognostiserar ett underskott 
motsvarande 3,3 mnkr vilket beror på lägre erhållna intäkter än budgeterat 
medan kostnaderna inte minskar i samma takt. För hemtjänst totalt 
prognostiseras ett underskott motsvarande 3,2 mnkr. 

Särskilt boende prognostiserar ett överskott motsvarande 5,9 mnkr på helåret. 
Omsorgs- och hyresintäkter prognostiseras med ett överskott på 2,1 mnkr. 
Kostnader för personal och förbrukningsmaterial prognostiseras till 3,4 mnkr 
under budget. Anledningen är att besparingsåtgärderna genomförs tidigare än 
beräknat samt en återhållsamhet vid inköp. 

Inom Hälso- och sjukvård prognostiseras personalkostnader överskrida budget 
med 1,3 mnkr. Lägre övriga kostnader än budgeterat gör att underskottet 
begränsas till 0,7 mnkr. 

Kostnader för placeringar av barn och unga prognostiseras överskrida 
budgeterad nivå med 5,2 mnkr. 3,3 mnkr högre bidragsintäkter än budget täcker 
till viss del upp underskottet på kostnaderna. Bogården har haft lägre intäkter 
än budgeterat första tertialet men prognosen visar att intäkterna kommer att öka 
och hålla budgeterad nivå de resterande två tertialerna. Stödboendet 
prognostiserar ett överskott motsvarande 1,4 mnkr främst på grund av lägre 
personalkostnader än budgeterat. 

Försörjningsstöd inkluderat Jobbsatsningen prognostiserar ett överskott 
motsvarande 5,4 mnkr. Bidragsintäkterna beräknas fortsätta överstiga budget 
och prognostiseras landa på 4 mnkr bättre än budgeterat när året är slut. 
Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har minskat med i genomsnitt 
37 hushåll efter första tertialet i jämförelse med samma period i fjol. Prognosen 
för utbetalt ekonomiskt bistånd beräknas till 1,3 mnkr lägre än budget. 

Omsorg om funktionshindrade prognostiserar ett underskott på 3,7 mnkr. De 
främsta anledningarna till underskottet är fler individer som placeras externt 
samt att personalkostnaderna är högre än budgeterat. 

På grund av fler individer än budgeterat prognostiseras ett underskott för 
Personlig assistans motsvarande 2,3 mnkr. 
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(mnkr) Årsprognos 
2019, apr 

-varav 
skattemedel 

-varav 
intäkter 

-varav 
kostnader 

Socialnämnden -0,1 1,5 0,0 -1,6 

Förvaltningsledning 0,3 16,0 0,0 -15,7 

Administration 0,0 5,1 0,0 -5,1 

Anhörig- och närståendestöd 0,5 3,7 0,1 -3,3 

Serviceenhet och nattpatrull -0,1 10,4 1,8 -12,3 

Biståndsenhet 0,0 7,1 0,0 -7,1 

Hospice och Betalningsansvar -0,3 0,5 0,1 -0,9 

Hemtjänst -3,2 88,5 11,3 -103,0 

Särskilt boende 5,9 157,6 33,3 -185,0 

Hälso- och sjukvård -0,7 41,8 1,4 -43,9 

Individ- och familjeomsorg -1,7 64,7 26,5 -92,9 

Försörjningsstöd inkl "Jobbsatsningen" 5,4 22,2 9,0 -25,8 

Omsorg om funktionshindrade -3,7 143,4 21,3 -168,4 

Personlig assistans -2,3 34,1 0,9 -37,3 

Totalt 0,0 596,6 105,7 -702,3 

 

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Socialnämndens totala personalkostnader prognostiseras visa ett underskott 
motsvarande 6,9 mnkr vid årets slut vilket är en avvikelse på 1,5 %. 

Särskilt boende prognostiserar ett överskott för personalkostnader motsvarande 
2,5 mnkr vilket beror på att besparingsåtgärderna har genomförts tidigare än 
beräknat. 

Prognosen för personalkostnader inom Hälso- och sjukvård visar ett underskott 
motsvarande 1,3 mnkr. Delar av underskottet beror på ett antagande att 
sommarbemanningen förväntas bli mer kostsam än budgeterat samt att 
sysselsättningsgraden för personal inom jouren är högre än budgeterat. 
Ytterligare en bidragande orsak till underskottet på personalkostnader är 
resursförstärkning motsvarande 0,5 mnkr, vilket täcks upp av stimulansmedel. 

Den främsta orsaken till underskottet inom Individ- och familjeomsorgen beror 
på högre kostnader för arvoden till familjehem för barn och unga än budgeterat. 

Personalkostnaderna inom Omsorg om funktionshindrade prognostiseras till 3 
mnkr högre än budgeterat. Den främsta orsaken är högre kostnader för arvoden 
för individuella insatser så som kontaktpersoner och avlösning i hemmet. Ett 
högre omvårdnadsbehov framöver gör att underskottet per den sista april 
förväntas utökas under resterande del av året. 
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(mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Differens 
budget/prognos 

apr 

Socialnämnd -1,2 -1,6 -0,4 

Förvaltningsledning -9,4 -9,4 0,0 

Administration -3,7 -3,7 0,0 

Anhörig- och närståendestöd -3,0 -2,9 0,1 

Serviceenhet och nattpatrull -8,4 -8,7 -0,3 

Biståndsenhet -6,8 -6,8 0,0 

Kommunal hemtjänst -75,2 -75,7 -0,5 

Särskilt boende -134,0 -131,5 2,5 

Hälso- och sjukvård -31,0 -32,3 -1,3 

Individ- och familjeomsorg -52,2 -56,2 -4,0 

Omsorg om funktionshindrade -124,6 -127,6 -3,0 

Totalt -449,5 -456,4 -6,9 

 

4.3 Investeringar 

Under första tertialet har inventarier för en ny grupplokal inom hemtjänsten 
införskaffats. 

Prognosen är att resterande del av investeringsbudgeten kommer att nyttjas för 
inköp av inventarier inom särskilt boende. 

(mnkr) 
Investering 

jan-apr 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Inventarier 0,1 0,5 0,5 

    

    

Totalt 0,1 0,5 0,5 
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5 Framtiden 

Individ- och familjeomsorgen 

En nyligen genomförd länsgemensam upphandling av institutionsvård för barn 
och unga har resulterat i kraftigt höjda dygnsavgifter. Detta kommer innebära 
kraftigt ökade kostnader på årsbasis. Socialförvaltningen har anslutit sig till en 
motsvarande upphandling enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) som leds av 
Sundsvalls kommun, för att försöka få en rimligare kostnad för institutionsvård 
för barn och unga. 

Stödboende för åldersgruppen 16-20 år kommer att startas upp i egen regi för 
att tillsammans med planerad LOV upphandling hålla kostnadsnivån nere. 

 

Biståndsbedömning 

Enheten jobbar aktiv med de externa placeringarna inom omsorgen, både för 
att få ned kostnaderna i form av hemmalösningar likväl som placeringar med 
bättre kvalité och prisbild. 

Biståndsbedömarna ser att ansökningar till både Lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och till socialpsykiatrin (individstöd) ökar. 

 

Omsorg om funktionshindrade 

Vad gäller sondmatning och övervakning för brukare med LSS förväntas en 
revidering av LSS träda i kraft 1 juli 2019, vilket innebär att sondmatning och 
övervakning kommer att godkännas som ett grundläggande behov. Detta 
innebär att de brukare som har personlig assistans från kommunen idag, 
kommer att kunna ansöka om dessa insatser från och med att det reviderade 
lagförslaget träder i kraft. De kan ansöka om insatserna från Försäkringskassan 
(FK) vilket då kan innebära att kommunen får en sänkt kostnad eftersom FK får 
ta över ansvaret för de första 20 timmarna. 

Till halvårsskiftet 2020 finns behovet att öppna en ny gruppbostad enligt LSS då 
antalet individer med behov av gruppbostad beräknas öka, främst i form av 
ungdomar som lämnar särgymnasiet och behöver boende i form av 
gruppbostad. 

 

Hemtjänst 

En analys av det ekonomiska läget och översyn av organisationen är initierad. 
Detta i syfte att försöka få ekonomin i balans, med bibehållen service och 
kvalitet. 

Ett flerårigt arbete med att fräscha upp och modernisera hemtjänstens 
grupplokaler är inne i sitt slutskede. Alla grupper utom Brännan har bytt eller 
renoverat sina lokaler de senaste tre åren och för Brännan finns det en plan. 
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Särskilt boende 

Verksamheten behöver se över och arbeta fram nya arbetssätt. 

Stort fokus måste läggas på att ge verksamheterna stöd för att arbeta med 
arbetsmiljö. I och med det stora omställningsarbetet har medarbetare blivit 
omplacerade och alla verksamheter har därmed både förlorat medarbetare 
samt fått nya. Ett stort behov finns att stärka verksamheterna och medarbetare 
framåt för att kunna erbjuda en god kvalitet. 

Att arbeta vidare med att kunna möta upp de enskildas behov måste prioriteras 
vilket innebär att följa utvecklingen inom välfärdsteknologi, göra 
omvärldsanalyser samt arbeta fram nya arbetssätt. 

Inom kommunen finns flera plusboenden och ett trygghetsboende med hög 
tillgänglighet och möjlighet till social samvaro. Möjligheten till flera anpassade 
alternativ för äldre kan i framtiden förändra behovet av särskilt boende. Utifrån 
att andelen äldre invånare ökar kan kommunens verksamhet i större 
utsträckning behöva anpassas utifrån ändrade och utökade behov. Detta kräver 
en omvärldsanalys gällande boendeplatser inom Härnösands kommun. 
Verksamheten måste i framtiden kunna möta upp de nya förutsättningar som 
kommer. 

 

Hälso- och sjukvård 

De närmaste åren kommer nya krav att ställas på organisationen som måste 
anpassas och ställa om till nya arbetssätt. För att framåt kunna säkerställa en 
god och säker vård och omsorg måste Hälso- och sjukvården göra en 
omvärldsanalys. Detta innebär utredning och analys samt samarbete och 
lärande med och av andra kommuner och regioner. En stor utmaning är 
rekrytering av nya medarbetare och vikarier. Hälso- och sjukvården måste se 
över nya möjligheter för att locka nya medarbetare i framtiden vilket kräver ett 
nytt sätt att arbeta och organisera verksamheten. 

 

Förvaltningsövergripande 

Förvaltningen planerar att inrätta en enhet för ledning och styrning av kvalitets- 
och utvecklingsfrågor inom socialnämndens verksamhetsområde. 

Socialförvaltningen har startat en process med att införa välfärdsteknik inom 
vissa verksamheter och detta utvecklingsarbete kommer att pågå framöver. 
Digitalisering är en viktig del i verksamheterna för att i framtiden kunna möta det 
ökade omsorgsbehovet. 



SAMMANSTÄLLNING ÖVER INTÄKTER OCH KOSTNADER PER MÅNAD 2019

Riktpunkt
Årsbudget Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa % %

Tkr
INTÄKTER
Bidrag 27 991 3 673 3 401 3 830 4 196 15 100 53,9 36,0
Skattemedel 596 600 49 909 49 646 47 310 49 370 196 234 32,9 32,9
Övriga intäkter 60 924 5 252 5 396 5 408 5 347 21 403 35,1 34,1
Summa intäkter 685 515 58 834 58 443 56 547 58 913 0 0 0 0 0 0 0 0 232 737 34,0 33,1

KOSTNADER
Hemtjänst -99 243 -8 694 -8 404 -8 642 -8 710 -34 449 34,7 32,2
Lönekostnader -364 555 -29 129 -28 886 -28 552 -29 861 -116 427 31,9 32,3
Lokaler -62 746 -5 156 -5 150 -5 273 -5 224 -20 803 33,2 33,4
Försörjningsstöd -27 525 -2 273 -2 161 -2 024 -2 014 -8 472 30,8 33,6
Placeringar IFO -29 372 -3 790 -2 966 -3 363 -2 850 -12 969 44,2 33,3
Placeringar OoF -6 976 -850 -758 -574 -821 -3 003 43,0 33,3
Personlig assistans -34 128 -2 972 -3 005 -3 022 -3 099 -12 098 35,4 33,3
Hospice/Utskrivningsklara -507 -123 -157 -177 -89 -546 107,7 33,4
Övriga kostnader -60 464 -7 774 -6 092 -5 126 -5 020 -24 011 39,7 38,5
Summa kostnader -685 515 -60 759 -57 578 -56 751 -57 688 0 0 0 0 0 0 0 0 -232 776 34,0 33,1

NETTOKOSTNADER 0 -1 924 865 -205 1 225 0 0 0 0 0 0 0 0 -39

Hemtjänst Samtliga kostnader för både Hemtjänstpeng och Kommunal hemtjänst

Försörjningsstöd Inklusive kostnader för "Jobbsatsningen"

Övriga kostnader Leasingbilar,  friskvård och rehabilitering, tekniska hjälpmedel, inkontinensmaterial,
larm, annonser, resor, livsmedel och förbrukningsmaterial mm
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Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari- 

april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen med anvisningar.    

Beslutsunderlag 

Ekonomiskt utfall visar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden. Avvikelsen 

mot budget visar på ett underskott med 1,0 mnkr per sista april. De främsta 
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anropsstyrd trafik samt att avskrivningar är lägre än budgeterat och har ett 

överskott på 0,9 mnkr.  

Prognosen för samhällsnämnden på helår visar ett överskott med 5,1 mnkr 

2019 mot ett budgeterat överskott på 5,0 mnkr. 
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§ 91 Dnr 39787  

Tertialrapport 1 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna fyramånadersrapport i bilaga 1, samt 

att översända rapporten till kommunstyrelsen.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christian Wasell (M), Magnus Oscarsson (S), Per-Eric 

Norberg (C) och Lillemor Andersson (C). 

Yrkanden 

Christian Wasell (M) och Per-Erik Norberg (C) yrkar bifall till liggande 

förslag. 

Lillemor Andersson (C) yrkar att mötet ajourneras. 

Mötet ajourneras enligt ovan.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari- 

april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen med anvisningar. 

Ekonomiskt utfall visar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden. Avvikelsen 

mot budget visar på ett underskott med 1,0 mnkr per sista april. De främsta 

orsakerna att nämnden har ett överskott härrörs till Plan- & Bygg som har ett 

överskott med 1,0 mnkr på bostadsanpassningsverksamheten. 

Trafikverksamheten bidrar med ett överskott på 0,4 mnkr avseende 

anropsstyrd trafik samt att avskrivningar är lägre än budgeterat och har ett 

överskott på 0,9 mnkr.  
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Prognosen för samhällsnämnden på helår visar ett överskott med 5,1 mnkr 

2019 mot ett budgeterat överskott på 5,0 mnkr.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13 

Tertialbokslut 1 2019      
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SAM/2019-080-1241:2 

 

 

 

Tertialrapport 1 inkl. 

prognos 1, nämnd 
Samhällsnämnden 

Tertial 1 2019 

 

 

  



Samhällsnämnden, Tertialrapport 1 inkl. prognos 1, nämnd 2(14) 

Innehållsförteckning 

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

2 Viktiga händelser ......................................................................................... 4 

3 Verksamhetsmål ........................................................................................... 6 

3.1 Härnösandsperspektivet ............................ Fel! Bokmärket är inte definierat. 

3.2 Organisationsperspektivet ......................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

4 Ekonomi ........................................................................................................ 7 

4.1 Utfall ............................................................................................................... 7 

4.2 Prognos .......................................................................................................... 9 

4.3 Investeringar ................................................................................................ 11 

5 Framtiden .................................................................................................... 13 

 

Bilagor 

Bilaga 1: LUPP-rapport 2018 

  



Samhällsnämnden, Tertialrapport 1 inkl. prognos 1, nämnd 3(14) 

1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, skolskjutsplanering, 
fysisk planering, bygglov, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- 
och hälsoskydd samt livsmedelskontroller. 

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och 
ungdomsverksamhet, däribland drift av fritids-, bad- och friluftsanläggningar 
samt ungdomsgården Kåken. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av 
kommunen antagna mål. 
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2 Viktiga händelser 

Miljö 
Under första delen av året har arbetet inom livsmedelstillsynen fokuserats på 
rapportering till Livsmedelsverket, planering och debitering. Inom 
miljöskyddsarbetet har projektet med tillsyn inom bilverkstäder fortsatt. Inom 
arbetet med energieffektivisering har en informationsträff om solceller anordnats 
som var öppen för allmänheten att besöka och cirka 100 personer deltog. 

Inventeringen av enskilda avlopp har påbörjats, där målet är att se över ca 50 
enheter under 2019 enligt plan. 

Arbetet med att ta fram en förstudie gällande åtgärder inom Gerestabäcken är 
igång och konsulter tar fram dessa utifrån både klimatanpassning, naturvärden 
och rekreation. Förstudien ska vara klar i augusti. 

För att se till att radonhalten inte är för hög i inomhusluften i flerbostadshus 
finns ett miljömål där halterna ska understiga referensnivån senast år 2020. 
Avdelningen sammanställer resultaten från fastighetsägarna samt godkänner 
dessa eller förelägger om åtgärder och nya mätningar. 

Flera av medarbetarna är drivande och delaktiga i arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan, där invånardialoger har hållits i olika delar av kommunen. 

Avdelningen deltar även i det kommunövergripande projektet gällande 
systemförvaltning där vi bistår med att bland annat ta fram en förvaltningsplan 
för vårt ärendehanteringssystem. 

Plan och Bygg 
Inom plan- och byggavdelningen fortsätter arbetet med att införa en papperslös 
ärendehanteringsprocess. Arbetet är nu i slutfasen och kommer med största 
sannolikhet att implementeras från den 1 juni 2019. De digitala verktyg som 
behövs för att starta upp processen är inhandlade. Under året kommer man 
tillsammans med IT att se över inköp av IT-verktyg som ska möjliggöra en direkt 
integration mellan e-tjänst och ärendehanteringssystem. 

Bygglovhandläggarna har också infört utökade telefontider och fastställda 
besökstider. Detta har gjorts för att kunna säkerställa tillgängligheten till kund 
samtidigt som man arbetar för att hålla de lagstadgade handläggningstiderna. 

Bygglovhandläggarna har också genomfört två stycken bygglovskvällar där 
allmänheten har kunnat få ställa sina frågor om kommande byggnationer. 

Verksamhetschef har genomfört en upphandling avseende konsultuppdrag 
gällande tillsynsarbete inom bygglov. Tillsynskonsulterna startade upp sitt 
arbete den 15 april 2019. Genom denna åtgärd hoppas avdelningen kunna 
uppfylla nämndens mål avseende den tidigare antagna tillsynsplanen. 

Verksamhetschef har tillsammans med förvaltningschef beslutat att avvakta 
med att återbesätta tjänsten som stadsarkitekt. Detta delvis beroende på den 
ekonomiska situationen men även att man behöver se över organisationen och 
om arkitektkompetensen kan tillhandahållas på annat sätt. 

Inom plan arbetar man vidare på detaljplaner som ska möjliggöra ökat 
bostadsbyggande i kommunen. Här ser man inte än någon tendens på att 
efterfrågan på färdiga detaljplaner minskar. Man ser även ett ökat behov av att 
ta fram detaljplaner för industri och liknande verksamhet. 
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Inom bostadsanpassningen är det ett jämnt flöde av ärenden, dock har det 
inkommit ett par större anpassningsärenden avseende barn. 

Flertalet av avdelningens medarbetare är engagerade i arbetet med den nya 
översiktsplanen och har deltagit i invånardialoger. 

Teknik 
Bygget av den nya bron över järnvägen har pågått under vintern. Projektet följer 
i stora drag planen, där liggtiden för överlast och oförutsedda arbeten med 
ledningar kan göra att tidplanen eventuellt kommer att justeras något. 

Projektet med utsprångskajen har pågått under vintern med en förstudie och 
arbete med att ta fram ansökningshandlingar för miljötillstånd av 
utsprångskajens kommande verksamhet. Ansökningshandlingarna ska kunna 
överlämnas till domstol efter semesterperioden. 

Kommunen har under ett antal veckor under vintern haft invånardialoger 
angående projektet Nybrogatan. Det har varit både fysiska möten och en 
webbenkät, där deltagandet och synpunkterna har varit både många och 
intressanta. Resultatet tillsammans med tidigare utredningar kommer att ligga 
till grund för förvaltningens förslag av framtida utformning av Nybrogatan. 
Förslaget kommer att presenteras för samhällsnämnden under tertial två. 

Fritid 
Härnösand Hästsport Arena drivs sedan årsskiftet av Härnösands Ridklubb, 
vilket innebär att kommunen numera endast har ansvaret för fastigheten. 
Övertagandet av ridskoleverksamheten föregicks av en lång förhandling med 
ridklubben som via olika avtal numera driver ridskoleverksamheten på 
anläggningen. En ny konstgräsplan har färdigställts på Bondsjö-höjdens IP med 
en planerad invigning 1 juni. En vandringsled runt Nattviken har också skyltats 
upp under våren och flera nya skyltprojekt är inplanerade för att öka 
tillgängligheten på våra anläggningar. 

Trafik 
Införandet av den subventionerade kollektivtrafiken innebär fortfarande stora 
resandeökningar där till exempel enbart tätortstrafiken har en resandeökning 
motsvarande cirka 50 % jämfört med samma period ifjol. Slutrapporten för den 
genomförda linjenätsanalysen har också presenterats och den visar på klara 
förbättringsåtgärder för att ytterligare förbättra vårt linjenät. Planeringsarbete 
tillsammans med KTM har också påbörjats för kommande 
färdtjänstupphandling. 
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3 Verksamhetsmål 

3.1 Härnösandsperspektivet 

Nämndens mål 

 Antal resor med kollektivtrafik ska öka  

 

Indikatorer (mått) Rapporteras  

 Antalet resor med kollektivtrafik ska öka 

Prognosen av statistiken visar på att nämnden kommer att uppnå målet. 

T1 
T2 
T3 

Senaste analys 

En positiv resandeutveckling under första kvartalet med införandet av den subventionerade 
kollektivtrafiken. För enbart tätortstrafiken har resandet ökat med ca 50% jämfört med samma period 
2018. 

3.2 Organisationsperspektivet 

Nämndens mål 

 Ungdomars upplevelse av trygghet och inflytande i Samhällsnämndens verksamheter ska öka. 

LUPP-rapporten ligger med som en bilaga. 

 

Indikatorer (mått) Rapporteras  

 LUPP-undersökning, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. T1 

Senaste analys 

LUPP-rapporten 2018 som gjorts av kommunförbundet och föredras på samhällsnämnden 2/5, visar på 
förbättringar men också kvarstående bekymmersamma förutsättningar för våra ungdomar. Våra unga 
har generellt en ljus syn på framtiden, och vill vara med och påverka, men vet inte alltid hur de kan göra 
det. Känslan av otrygghet i olika miljöer är fortfarande hög, speciellt hos tjejer, men har stannat upp och 
verkar långsamt gå mot en tryggare känsla. Tjejers självskattade hälsa fortsätter att sjunka, trots att 
många motionerar och få har skadliga drogvanor. Detta är svårtolkat, men kan ha samband med 
utsatthet i skola och på fritid, som ex. mobbning och andra trakasserier. Slutligen förslår rapporten att 
ett utjämnande av socioekonomiska skillnader och andra bakomliggande faktorer, kan bidra till 
förbättringar som kan utläsas i nästa LUPP-rapport. 
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4 Ekonomi 

4.1 Utfall 

Samhällsnämndens budget 2019 är på ett överskott med 5,0 mnkr, budgeterat 
överskott för perioden ligger på 1,6 mnkr. Utfallet visar ett överskott på 0,6 mnkr 
för perioden, vilket är 2,2 mnkr sämre än samma period föregående år, och ger 
en budgetavvikelse med ett underskott på 1,0 mnkr per sista april. 
 Utfallet mellan åren visar att skattemedel ökat med 0,6 mnkr och avser 
verksamhetsflytt av GIS-samordnare. Intäkterna ligger 1,1 mnkr högre i 
jämförelse med samma period föregående år. 
Kostnadsökningen för nämnden mellan åren 2018-2019 är 5,9 mnkr. 
Personalkostnaderna har minskat och avser tjänster som inte är tillsatta. Köp av 
huvudverksamhet är 6,3 mnkr högre än föregående år och avser entreprenad 
och trafikkostnader som indexuppräknats. 

Intäkterna ligger med ett underskott på 0,3 mnkr för tertial ett mot budget och 
avser externa intäkter som inte debiterats i takt med budget för perioden. 

Utfallet för kostnader per sista april visar på ett underskott mot budget med 0,7 
mnkr. Personalkostnaderna ligger med ett överskott mot budget med 0,1 mnkr, 
köp av verksamhet har ett underskott mot budget och kan hänföras till 
entreprenaden med 2,4 mnkr. Entreprenaden har tagit en förlikningskostnad 
avseende förra entreprenaden med kostnad för vinterväghållning som avser 
2018. Fastighetskostnaderna ligger för perioden lägre än än budget och ger ett 
överskott. Kostnader för avskrivningar ger ett överskott på 0,7 mnkr mot budget 
för perioden, då investeringar inte tagits anspråk i den takt man budgeterat eller 
av olika anledningar senarelagts. Exempelvis kommer nämnden inte 
överskottshantera investeringsbudget från 2018 då det ekonomiska läget i 
kommunen är fortsatt ansträngt.  Övriga kostnader ger ett överskott mot 
periodens budget, främst beroende på att bostadsanpassningen som ger ett 
överskott då nya anpassningsbeslut varit få och små för perioden. Några större 
ärenden är inlämnade men inte beslutade. 

(mnkr) 
Utfall jan-apr 

2018 
Utfall jan-apr 

2019 
Budget jan-

apr 2019 
Differens 

utfall/budget 

Intäkter 68,4 72,1 72,4 -0,3 

- varav tilldelade skattemedel 58,9 61,5 61,5 0,0 

- varav interna intäkter 1,9 1,8 0,9 0,9 

- varav externa intäkter 7,6 8,8 10,0 -1,2 

Kostnader -65,6 -71,5 -70,8 -0,7 

- varav personalkostnader -14,7 -14,3 -14,4 0,1 

- varav köp av huvudverksamhet -18,7 -25,0 -22,6 -2,4 

- varav lokalhyra -4,7 -5,0 -5,2 0,2 

- varav fastighets- och 
driftskostnader 

-5,8 -5,1 -5,3 0,2 

- varav avskrivningar -11,8 -11,6 -12,3 0,7 

- varav övriga kostnader -9,9 -10,5 -11,0 0,5 

Resultat 2,8 0,6 1,6 -1,0 
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4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 

Samhällsnämnden har ett resultat på utfall med ett överskott på 0,6 mnkr, 
föregående år var utfallet 2,8 mnkr. 2019 har nämnden ett budgeterat 
överskottskrav på 1,6 mnkr för perioden vilket då gör att avvikelsen mot budget 
blir ett underskott på 1,0 mnkr. 

Förvaltningsledningen har ett överskott för perioden med främst lägre 
förbrukningskostnader och hamnar på ett överskott med 0,1 mnkr mot budget 
och ger ingen avvikelse mot budget för tertial ett. 

Verksamheten för avskrivningar ger ett överskott för perioden med 0,9 mnkr 
med lägre avskrivningar på nämndens investeringar men även något högre 
statliga investeringsbidrag mot budget. Här är avvikelsen mot budget ett 
överskott på 0,8 mnkr. 

Fritidsverksamheten har ett överskott på 0,1 mnkr med ett budgeterat resultat 
på ett överskott med 0,9 mnkr, vilket medför en avvikelse med ett underskott 
mot budget på 0,8 mnkr för perioden. 
Badanläggningar har ett underskott med 0,3 mnkr mot budget med högre 
fastighetskostnader och personalkostnader. 
Fritidsanläggningars underskott är 0,2 mnkr för perioden och avser 
fastighetskostnader som är högre än budget. 
Fritidsledning har ett underskott med 0,2 mnkr och avser främst vårdkasens 
alpina. 
Ungdomsverksamhetens ligger i nivå med budget per sista april. 

Trafikverksamhetens har ett överskott på 0,4 mnkr och avvikelsen mot budget 
ger ett överskott på 0,1 mnkr. 

Miljöverksamheten ligger i nivå med budget för perioden. Verksamheten har fått 
externa bidrag från länsstyrelsen som täcker extra kostnader som inte 
budgeterats för. 

Plan- & Byggverksamheten ger ett överskott på 1,0 mnkr. Avvikelsen mot 
budget ger ett överskott på 0,8 mnkr och avser personalkostnader och 
bostadsanpassningsbidrag. 

Teknik har underskott på 1,9 mnkr per sista april och är samma som avvikelsen 
mot budget. Underskottet på utfall för entreprenaden beror på att det ligger en 
förlikningskostnad för entreprenaden 2018 för vinterväghållning som 
verksamheten tagit 2019. Teknikverksamhetens underskott beror på lägre 
intäkter än budget. 

(mnkr) Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

- varav 
skattemed

el 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Samhällsnämnd 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,4 

Förvaltningsledning 0,4 0,1 2,1 0,1 -2,1 

Avskrivningar 1,3 0,9 12,0 0,4 -11,5 

Fritdsverksamhet 0,2 0,1 13,9 5,1 -18,9 

Trafikverksamhet 0,7 0,4 16,8 1,6 -18,0 

Miljöverksamhet -0,1 0,0 0,4 1,8 -2,2 

Plan- och byggverksamhet 1,3 1,0 2,7 1,0 -2,7 

Teknikverksamhet -0,6 -0,3 3,0 0,6 -3,9 
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(mnkr) Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

- varav 
skattemed

el 

- varav 
intäkter 

- varav 
kostnader 

Gatu- och parkentreprenad -0,4 -1,6 10,2 0,0 -11,8 

Totalt 2,8 0,6 61,5 10,6 -71,5 

4.1.1.1 Specifikation av personalkostnader 

Personalkostnaderna för nämnden har minskat med 0,4 mnkr mot samma 
period föregående år, vilket beror främst på verksamhetsflytt av ridverksamhet 
till Härnösands ridklubb som nu bedriver från och med 1 januari 2019. 

Nämnden har ett överskott mot budget på 0,1 mnkr per sista april för 
personalkostnader. Överskottskravet på personalkostnader ligger på totalt 2,2 
mnkr.  Fritid med 1,6 mnkr för skolfritidsgårdar samt  0,6 mnkr för 
stadsarkitekttjänst som inte tillsätts under 2019. Plan och bygg har även 
ytterligare lägre personalkostnader då alla tjänster inte är tillsatta. 

(mnkr) 
Utfall jan-
apr 2018 

Utfall jan-
apr 2019 

Budget 
jan-apr 

2019 

Differens 
utfall/bud

get 

Nämnd -0,4 -0,4 -0,4 0,0 

Förvaltningesledning -0,8 -0,9 -0,9 0,0 

Fritidsverksamhet -7,0 -6,4 -6,0 -0,4 

Trafikverksamhet -1,2 -1,2 -1,2 0,0 

Miljöverksamhet -1,6 -1,7 -1,7 0,0 

Plan- och byggverksamhet -2,1 -1,9 -2,3 0,4 

Teknikverksamhet -1,6 -1,8 -1,9 0,1 

Totalt -14,7 -14,3 -14,4 0,1 

4.2 Prognos 

Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat om ett överskott på 5,1 
mnkr, det budgeterade resultatet ligger på 5,0 mnkr. 

Intäkterna ger ett prognostiserat underskott för nämnden på 0,6 mnkr för 2019. 

Kostnaderna ger ett prognostiserat överskott på 0,7 mnkr. Prognosen för 
personalkostnaderna ger ett underskott på 0,1 mnkr mot budget. 
Personalkostnaderna har ett totalt överskottskrav på 2,2 mnkr. 
Köp av huvudverksamhet ger ett prognostiserat överskott på 0,8 mnkr. 
Överskottskravet ligger på 1,0 mnkr och avser trafik. Den anropsstyrda trafiken i 
kommunens norra delar beställs inte under 2019 och Centrumlinjen sägs upp 
och från och med juni 2019 vilket bidrar till det budgeterade överskottet för 
nämnden. 
Prognos avseende lokalhyra ligger i nivå med budget för 2019. 
Prognos för kostnad avseende avskrivningar visar på ett överskott på 1,1 mnkr 
då investeringar inte tagits i anspråk i den utsträckning som lagts i budget, 
överskotts kravet ligger på 0,4 mnkr. 
Övriga kostnader har en prognos på ett underskott med 1,0 mnkr mot budget. 
Här ligger kostnad för digitalisering, juridiska ombud samt konsultkostnad för 
tillsyn på bygg. 
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(mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Differens 
budget/progn

os apr 

Intäkter 207,7 207,1 -0,6 

- varav tilldelade skattemedel 179,6 179,6 0,0 

- varav intäkter 28,1 27,5 -0,6 

Kostnader -202,7 -202,0 0,7 

- varav personalkostnader -43,3 -43,4 -0,1 

- varav köp av huvudverksamhet -63,0 -62,2 0,8 

- varav lokalhyra -15,5 -15,5 0,0 

- varav fastighets- och driftskostnader -13,7 -13,8 -0,1 

- varav avskrivningar -36,8 -35,7 1,1 

- varav övriga kostnader -30,4 -31,4 -1,0 

Resultat 5,0 5,1 0,1 

4.2.1 Prognos per verksamhetsområde 

Det prognostiserade resultatet beräknas bli 5,1 mnkr per sista december 2019, 
budget ligger på ett överskott med 5,0 mnkr, vilket ger en avvikelse på 0,1 
mnkr. 

Förvaltningsledningen tillsammans med nämnden har en nollprognos där 
förvaltningsledningens överskott täcker nämndens prognostiserade underskott 
med ökade arvoden 2019. 

Prognosen för avskrivningar ger ett överskott på 1,5 mnkr med något högre 
intäkter än budget samt lägre avskrivningskostnader för investeringsprojekten. 
Budget är ett överskott på 0,4 mnkr. 

Fritid har ett prognostiserat resultat med ett överskott på 2,5 mnkr som ligger i 
nivå med budget. 
Fritidsledning har ett prognostiserat resultat på ett överskott om 0,3 mnkr och 
avser främst intäkter från ridklubben som köpt inventarier material från 
verksamheten. 
Ungdomsverksamheten har ett prognostiserat överskott på 2,0 mnkr vilket är i 
nivå med budget och avser skolfritidsgårdar. 
Badanläggningar har en prognos på noll som är i nivå med budget. 
Fritidsanläggningar har ett budgeterat överskott på 0,5 mnkr med prognosen 
medger bara ett överskott på 0,2 mnkr då ett tak på anläggningen Ängevallen 
behöver renovering. 

Teknik har ett prognostiserat överskott per december på 0,1 mnkr och är i nivå 
med budgeterat överskott. För att komma i balans med budget kommer 
anslaget för beläggning av gator att minska 2019. 

(mnkr) Årsprognos 
2019, apr 

-varav 
skattemed

el 

-varav 
intäkter 

-varav 
kostnader 

Nämnd -0,1 1,3 0,0 -1,4 

Förvaltningsledning 0,1 6,3 0,1 -6,3 

Avskrivningar 1,5 36,0 1,2 -35,7 

Fritidsverksamhet 2,5 42,8 12,9 -53,2 



Samhällsnämnden, Tertialrapport 1 inkl. prognos 1, nämnd 11(14) 

(mnkr) Årsprognos 
2019, apr 

-varav 
skattemed

el 

-varav 
intäkter 

-varav 
kostnader 

Trafikverksamheten 0,5 47,3 3,4 -50,2 

Miljöverksamhet 0,0 3,3 3,2 -6,5 

Plan- & byggverksamheten 0,5 9,0 3,0 -11,5 

Teknikverksamheten 0,1 33,6 3,7 -37,2 

Totalt 5,1 179,6 27,5 -202,0 

4.2.1.1 Specifikation, prognos personalkostnader 

Prognosen avseende personalkostnader för nämnden ger ett överskott på 0,1 
mnkr per sista december. 

Fritid förväntas ge ett prognostiserat överskott på 2,5 mnkr och är i nivå med 
budget 2019. 

Trafik har en prognos på ett överskott på 0,4 mnkr. Det budgeterade överskottet 
är 1,0 mnkr och avvikelsen beror på intern intäkt som uteblir avseende trafikens 
kostnader för omsorgen. 

Miljöverksamheten prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr som är i nivå med 
budget. Högre externa intäkter täcker ökade kostnader för projekt som inte 
budgeterats. 

Plan och bygg har en beräknad prognos på ett överskott med 0,5 mnkr och 
avviker med 0,2 mnkr i underskott. Kostnader för konsultkostnad avseende 
tillsyn ger ökade kostnader mot budget. 

Teknik har en prognos på ett överskott på 0,1 mnkr vilket är i nivå med budget. 
Förlikningskostnad för entreprenaden innebär att beläggning av gator och vägar 
kommer att göras i mindre omfattning än planerat. 

(mnkr) 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Differens 
budget/progn

os apr 

Nämnd 0,0 -0,1 -0,1 

Förvaltningsledning 0,2 0,1 -0,1 

Avskrivningar 0,4 1,5 1,1 

Fritid 2,5 2,5 0,0 

Trafik 1,0 0,4 -0,6 

Miljö 0,1 0,1 0,0 

Plan och bygg 0,7 0,5 -0,2 

Teknik 0,1 0,1 0,0 

Totalt 5,0 5,1 0,1 

4.3 Investeringar 

Samhällsnämndens totala investeringsutgift uppgår till 6,7 mnkr per den sista 
april av nämndens totala budget på 49,0 mnkr. Detta ger ett utrymme för 
fortsatta investeringar på 42,3 mnkr mot budget. 

Fritidsverksamheten har förbrukat 0,4 mnkr av sin årsbudget som uppgår till 4,1 
mnkr. 
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Teknik har förbrukat 6,3 mnkr av sin budget på 44,9 mnkr. Investeringar som är 
pågående under perioden är Bro över järnväg med ett utfall på 7,0 mnkr per 
sista april, som pågått sedan 2018, och har en budget på 20,0 mnkr för 2019. 
Utredning och förstudie runt Utsprångskajen och Nybrogatans framtida 
utformning fortgår och kommer att ligga till grund för inriktningsförslag och 
politiska beslut. Utfallet per sista april för resterande investeringsutgifter avser 
upparbetade-, uppstarts- samt projekteringskostnader men även projektintäkter 
vilket ger en nettoutgift på -0,7 mnkr. 

Prognos 
Flera objekt kommer att vara projekterade och upphandlade med byggstart 
under senare delen av sommaren alternativt tidig höst vilket innebär att 
utgifterna kommer att öka under hösten. Det stora projektet att byta bron över 
järnvägen kommer att färdigställas under sommaren och enligt senaste 
projektprognosen håller projektet budgeten. 

Fritidsverksamheten prognostiserar att följa budget på 4,1 mnkr. Av årets 
budget återstår 3,7 mnkr där förvaltningen planerar för bland annat 
spontanidrottsplats, ismaskin bandyplan, ny beläggning av löparbanor på 
Högslätten, utredning av friluftsområde vid Godstjärn, avslutning av skyltprojekt 
motionsspår samt alpina liftar. Ett projekt i samarbete med Teknik och 
Härnösandshus för utemiljön på lägret kommer också att påbörjas under 2019. 

Investeringsbudget för Teknik beräknas uppgå till budgeterad volym på 44,9 
mnkr. Trafiksäkerhetsåtgärder ingår i de gatuprojekt som genomförs under året. 
Tillgänglighetsanpassningar beräknas ingå i centrumprojekt som har en 
totalbudget på 3,0 mnkr. Reinvestering av gator beräknas uppgå till 7,9 mnkr 
och innefattar Strengbergsgatan, Daghemsvägen och Vårstagatan. Park har en 
budget på 1,2 mnkr där bland annat lekplats Hässjevägen ingår. 
Konstbyggnader och kajer har beräknas ligga på 23,3 mnkr reinvestering broar 
samt Järnvägsviadukten. Budget för belysning ligger på 1,0 mnkr för 
Strengbergsgatan, Hässjevägen och Daghemsvägen. 

  

(mnkr) 
Investering 

jan-apr 2019 
Årsbudget 

2019 
Årsprognos 

2019, apr 

Fritidsverksamhet 0,4 4,1 4,1 

Teknikverksamhet 6,3 44,9 44,9 

    

Totalt 6,7 49,0 49,0 
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5 Framtiden 

Plan och Bygg 
Den papperslösa ärendehanteringen kommer att implementeras och det 
kommer även under resten av året vara en stor del av avdelningens arbete. 
Rutiner kommer att justeras och arbetssätt kommer att behöva ses över. Vidare 
kommer verksamhetschef inleda dialog med IT-avdelningen om inköp av it 
verktyg som ska möjliggöra integration mellan e-tjänster och 
ärendehanteringssystem. 

Ett arbete pågår också mellan kommunarkivarie och IT-avdelningen gällande 
framtagandet av en e-tjänst som ska möjliggöra för mäklare och privatpersoner 
att via bank-id kunna hämta hem ritningar på fastigheter. 

I detaljplanearbetet märks en fortsatt ökning av antalet ärenden och det är 
planer för fortsatt möjlighet till bostadsbyggande som är dominerande. 

Stadsarkitekttjänsten är fortfarande vakant och kompetensen tillgodoses genom 
att en tidigare stadsarkitekt agerar som konsult ett par timmar i veckan. Dock 
måste förvaltningen utreda om kompetensen behövs i kommunen eller kan 
lösas på andra sätt. 

Miljö 
Miljö- och livsmedelstillsynen har detaljerade tillsynsplaner för ett stort antal 
objekt och områden som ska genomföras under året. 

Förstudien för åtgärder inom Gerestabäcken kommer att redovisas under tertial 
två. Utifrån detta underlag kommer avdelningen att söka stadsbidrag i form av 
LONA-bidrag för att kunna genomföra åtgärder under 2020. 

Eftersom alla fastighetsägare till flerbostadshus inte har rapporterat 
radonmätningar så kommer radonprojektet att fortgå till sommaren 2020. 

En förvaltningsplan gällande ärendehanteringssystemet inom 
systemförvaltningsprojektet beräknas vara klar i tertial två. Därefter kommer 
detta arbete ske inom ordinarie verksamhet där förvaltningsplanen kommer att 
uppdateras årligen. 

I höst kommer e-tjänster att byggas för att ersätta de blanketter som upphör vid 
årsskiftet. 

Teknik 
Bygget av bron över järnvägen kommer att färdigställas under hösten. 

En miljöansökan för verksamhet i samband med byggande och nyttjande av 
utsprångskajen kommer att lämnas in till mark och miljödomstolen under 
sommaren. 

Under hösten ska nya riktlinjer för grävning och återställning på kommunens 
mark beslutas. 

Kommunen ska under året göra klart förfrågningsunderlaget för en ny 
parkentreprenad som ska påbörjas 1 Juni 2020. 

Samhällsförvaltningen ska sammanställa invånardialogmaterialet och bearbeta 
detta tillsammans med underlaget från konsulten och därefter lämna förslag till 
samhällsnämnden för fortsatt framdrift. 
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Centrumutveckling är ett viktigt arbete och sker i samarbete med Tillväxt där 
bland annat skyltningsriktlinjer ska tas fram. 

Fritid 
En utveckling av Vårdkasbacken planeras med ombyggnad av liftsystemet i 
stora backen för att möjliggöra för cyklar att sommartid nyttja liften. Om det 
ansökta bidraget erhålls kommer en downhillbana också att iordningställas. Ny 
beläggning på Högslättens löparbanor planeras också för att erbjuda en bra 
nationell anläggning. Ytterligare utrymmen på Högslätten kommer också att 
renoveras med nya ytskikt på både golv och väggar. Vidare sker en löpande 
utbyggnad av nya spontanidrottsplatser i hela kommunen. 

Trafik 
En utvärdering av den införda subventionerade kollektivtrafiken kommer att 
genomföras under året för att skapa underlag för framtida beslut om en 
eventuell fortsättning. Fortfarande har inte vår trafikentreprenör kommit igång 
med den nya så kallad bussappen som är ett pilotprojekt för framtida nya 
trafiklösningar. Förhoppning är att den skall kunna startas upp under 
sommaren. Arbetet med översynen av Kollektivtrafikmyndighetens organisation 
fortsätter och idag finns det några olika alternativ framtagna för en fortsatt 
diskussion. 
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§ 46 Dnr 2019-000048 1.1.1.3 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget till tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 att ersätta 

tidigare anvisningar för OPF-KL.  

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 beslutade den 25 februari 2019 att anta den 

uppdaterade ”Bestämmelsen om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda ”- OPF-KL18”. Dnr. 2019–000048.1.1.1.3. 

I samband med beslutet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera 

tidigare lokala tillämpningsanvisningar för hantering av omställningsskydd, 

ålderspension och efterlevande- och familjeskydd.  

HR-avdelningen har nu utarbetat ett förslag på dessa tillämpningsanvisningar 

att ersätta tidigare anvisningarna som var beslutade i kommunfullmäktige 

oktober 2014.  

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har delar om 

familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser 

tillförts.  

Bestämmelser och anvisningar har så långt det varit möjligt anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som i övrigt gäller för anställda inom 

kommuner och landsting.  
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Beslutsunderlag 

HR-avdelningens tjänsteskrivelse, 2019-05-05 

Bilaga 1 - Tillämpningsanvisningar bestämmelser om omställningsstöd och 

pension samt familjeskydd till förtroendevalda 

Bilaga 2 - Förslag till bestämmelser OPF-KL18 

Bilaga 3 - SKL kommentarer till förslag till bestämmelser OPF-KL18 

______  
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Förslag till lokala tillämpningsanvisningar för 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda Härnösands Kommun (OPF-KL18) 

 

Förslag till beslut 

HR-avdelningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget till tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 att ersätta 

tidigare anvisningar för OPF-KL.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019 att anta den 

uppdaterade ”Bestämmelsen om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda ”- OPF-KL18”. Dnr. 2019–000048.1.1.1.3. 

 

I samband med beslutet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera 

tidigare lokala tillämpningsanvisningar för hantering av omställningsskydd, 

ålderspension och efterlevande- och familjeskydd.  

 

HR-avdelningen har nu utarbetat ett förslag på dessa tillämpningsanvisningar 

att ersätta tidigare anvisningarna som var beslutade i kommunfullmäktige 

oktober 2014.  

 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har delar om 

familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser 

tillförts.  

 

Bestämmelser och anvisningar har så långt det varit möjligt anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som i övrigt gäller för anställda inom 

kommuner och landsting.  



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-05-05 
  

  
 

 

Beslutsunderlag 

Lokala tillämpningsanvisningar för omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL18)  

 

Birgitta Wigren  

t.f. Kommundirektör 

Birgitta Larsson 

Enhetschef HR-löneenheten  

Bilagor 

Bilaga 1 Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd, 

pension samt familjeskydd till förtroendevalda  

Bilaga 2 Förslag till bestämmelser OPF-KL18 

Bilaga 3 SKL Kommentarer till Förslag till bestämmelser OPF-KL18 

 

 



  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 

(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 

gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 

av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 

pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 

information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 

förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 

införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 

har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 

av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  

regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 

Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 

och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 

pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 

regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 

bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-

liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 

beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 

Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 

att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 

arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 

landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 

vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 

livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 

ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 

ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 

uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 

till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 

anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 

respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 

har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 

medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 

tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 

OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 

OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 

Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 

förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 

påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 

beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 

enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 

bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 

tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 

menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 

utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 

med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 

organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 

PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 

uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 

berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 

fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 

fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 

den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 

förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 

uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 

omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 

omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 

till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 

visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 

hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 

uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 

anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 

tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 

”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 

pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 

tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-

KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 

förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 

samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 

omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 

kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 

kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 

kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 

storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 

fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 

skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 

fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 

nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 

snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 

den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 

uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 

händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 

en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 

kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 

Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 

arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 

ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 

landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 

uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 

överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 

med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 

prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 

pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 

12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 

det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 

den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 

föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 

innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 

lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 

(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 

avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 

vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 

kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 

sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 

årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 

annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 

inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 

dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 

t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 

också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 

beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 

sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 

 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 

för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 

förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 

beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 

uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 

på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 

efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 

uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 

AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 

förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 

motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 

%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 

Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 

kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 

arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 

pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 

7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 

inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 

pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 

överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 

den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 

pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 

inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 

tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 

och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 

sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 

avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 

kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 

tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 

graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 

inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 

aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 

pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 

beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 

den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 

pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 

vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 

förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 

relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 

är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 

indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 

Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 

betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 

multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 

dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 

av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 

inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 

delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 

allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 

pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 

som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 

ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 

pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 

pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 

det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 

kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 

vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 

börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 

gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 

betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 

uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 

sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 

förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 

det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 

beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 

uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 

inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 

AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 

sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 

aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 

omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 

aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 

årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 

så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 

dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 

kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 

bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 

dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 

pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 

anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 

grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 

efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-

behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 

hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 

inte.  

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 

skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 

vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 

utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 

senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 

PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 

familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 

som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 

konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 

skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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§ 47 Dnr 2018-000221 003 

Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för 
förtroendevalda 2019-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente ekonomiska ersättningar och ledigheter för 

förtroendevalda 2019-2022.      

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 

På sitt sammanträde 2019-02-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att anta 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) samt att 

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar. 

Som en konsekvens av detta måste även reglemente ekomoniska ersättningar 

och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022 revideras så att de 

överensstämmer med varandra. 

Ändringarna gäller förlorad semesterförmån samt förlorad pensionsförmån.  

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 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-09 

Bilaga – Reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda reviderad 

2019-05-09      

______  
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Datum 

2019-05-09 

 
Dnr  

KS/2018-000221 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter 
för förtroendevalda 2019-2022 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter för 

förtroendevalda 2019-2022.  

Beskrivning av ärendet 

På sitt sammanträde 2019-02-25 § 17 beslutade kommunfullmäktige att anta 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) samt att 

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag till tillämpningsanvisningar. 

Som en konsekvens av detta måste även reglemente ekomoniska 

ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2022 revideras så att de 

överensstämmer med varandra. 

Ändringarna gäller förlorad semesterförmån samt förlorad pensionsförmån.  

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 

Förslag reviderat reglemente ekomoniska ersättningar och ledigheter för 

förtroendevalda 2019-2022.  

 

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 
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1 Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § 

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap l § 

kommunallagen samt för förtroendevalda i de kommunala bolagen. Tolkning 

och tillämpning av dessa bestämmelser åligger kommunfullmäktiges 

presidium.  

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 

2 § 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda 

som i kallelse medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning enligt vad som 

närmare anges i 6-10 §§, samt 13-20 §§ för  

a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 

styrelsemöte inom kommunägt bolag samt för revisorernas sammanträden 

(även de kommunalvalda revisorernas sammanträden inom de kommunägda 

bolagen), 

b) Sammanträden med projektgrupper och arbetsgrupper, 

c) Justering av protokoll, när särskild tid och plats bestämts. Gäller endast 

justering av fullmäktiges protokoll. 

d) Det sammanträde (ett) med partigrupp som hålls med anledning av, eller i 

direkt anslutning till, sammanträde med kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse, kommunstyrelsens au eller nämnd. Vid synnerliga skäl kan 

ytterligare sammanträde påkallas efter samråd med ordförande, 

e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller 

representativa uppdrag som rör kommunal angelägenhet och kan styrkas 

med närvaroförteckning, protokoll eller liknande. Ersättning utgår under 

förutsättning att deltagandet beslutats av respektive nämnd, 

f) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 

eller annan motpart till kommunen, 

g) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 

h) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt 

organ, 

i) Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd
1
, 

j) Presidiemöte eller au-möte inom fullmäktige, nämnd eller utskott, 

k) Besiktning eller inspektion, 

l) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

m) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 
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Årsarvoden 1-30 procent 

3 § 

Förtroendevalda som innehar förtroendeuppdrag motsvarande högst 30 

procent av heltid har rätt till årsarvode med belopp enligt bilaga. Förutom 

årsarvoden utgår sammanträdesersättning samt ersättning för förlorad 

arbetsinkomst för 

• Sammanträden med berörd nämnd, utskott eller partigrupp, 

• Ärendeberedning, 

• Deltagande i konferens, kurs, studieresa eller representativa uppdrag där 

nämnden beslutat om deltagande, 

• Sammanträde med annan kommunal nämnd eller styrelse i kommunägt 

företag, 

• Deltagande i besiktning eller inspektion, 

Årsarvoden 31-100 procent 

4 § 

Förtroendevalda som sammantaget innehar förtroendeuppdrag motsvarande 

lägst 31procent av heltid har rätt till årsarvoden med belopp enligt bilaga. 

Förutom årsarvoden utgår sammanträdesersättning endast för sammanträden 

med fullmäktige och fullmäktigegrupp. För förtroendevalda med årsarvode 

om lägst 31procent utgår ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Maximala årsarvoden  

5 § 

Inga förtroendevalda kan få årsarvode överstigande 100 procent, med 

undantag för kommunstyrelsens ordförande som uppbär årsarvode om 110 

procent. 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

6 § 

Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde eller förrättning med 

belopp enligt bilaga,  

Förtroendevalda som samma dag deltar i flera sammanträden äger rätt till 

ersättning för högst två av dessa. 

Förlorad arbetsinkomst 

7 § 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalda 

lämna in ett intyg där aktuell timlön framgår. Intyget ska lämnas till 

nämndens sekreterare. Intyget måste förnyas årligen. Vid eventuella 

löneförändringar, eller andra förändringar som kan påverka ersättningens 

storlek ska omgående ett nytt intyg lämnas in. 
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8 § 

Ersättning betalas ut för den faktiska sammanträdestiden samt eventuell 

restid till/från sammanträdet. Om ersättning ska betalas ut för ytterligare tid 

utöver detta krävs ett intyg från arbetsgivaren. 

Förtroendevald som sammantaget uppbär årsarvode om högst 30 procent har 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst utan beloppsbegränsning. 

9 § 

Förtroendevald som kan påvisa förlorad arbetsinkomst men inte till vilket 

belopp har rätt till ersättning grundad på den sjukpenninggrundande 

inkomsten SGI. Om SGI inte utgör tillräcklig grund för fastställande av 

förlorad arbetsinkomst har den förtroendevalde möjlighet att styrka denna på 

annat sätt. Den förtroendevalde ska, vid varje års ingång, till nämndens 

sekreterare lämna ett intyg där aktuell SGI framgår. 

10 § 

Rätten till ersättning inkluderar även nödvändig tid för resa till och från 

sammanträdesplats samt tid för praktiska förberedelser föranledda av detta. 

Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

11 § 

Rätten till ersättning enligt § 7 inkluderar nödvändig ledighet för 

förtroendevald med oregelbundna arbetstider eller särskilda 

arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att den 

förtroendevalde skall fullgöra sin ordinarie arbetstid i anslutning till 

sammanträde eller motsvarande. 

För att ersättning för sådan tid ska betalas ut krävs ett intyg från 

arbetsgivaren. 

Förlorad pensionsförmån 

12 § 

Till förtroendevald med rätt till förlorad arbetsinkomst utbetalas 

schabloniserad ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen 

motsvarar xx
2
 procent av den ersättning som utbetalats som förlorad 

arbetsinkomst och förlorad semesterförmån. Nivån i procent ska vara 

densamma som vid avsättning enligt gällande pensionsavtal för anställda i 

kommunen. 

Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas en gång per år. En skälig 

lägsta respektive högsta beloppsgräns kan fastställas för utbetalning av 

beloppet. 

Förlorad semesterförmån 

12 § 

Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Härnösands kommun gått 

miste om betald semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för 

detta. 
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Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av 

arbetsgivare eller dess representant. Intyg som styrker förlorad 

semesterförmån inlämnas årsvis till löneneheten. 

Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för 

förlorad semesterförmån med ett belopp som motsvarar 13 procent av 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst. 

Förlorad pensionsförmån Kommunal pension 

13 § 

Förtroendevalda omfattas av pensionsbestämmelsen OPF-KL18. som 

innehar förtroendeuppdrag motsvarande lägst 40 procent av heltid omfattas 

av det kommunala pensionsreglementet PBF. 

Förtroendevalda som sedan tidigare omfattas av PBF kvarstår i denna 

bestämmelse. 

Bestämmelser i OPF-KL18 (Omställningsstöd och Pension för 

Förtroendevalda inom kommuner och landsting) reglerar pensionsavsättning 

för förtroendevalda som tidigare omfattas av OPF-KL14 eller som tillträder 

vid valet 2018 och inte tidigare omfattas av PBF. 

Resekostnader och traktamentsersättning 

14 § 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom 

kommunen utgår för färdsätt som innebär lägsta möjliga kostnad och minst 

påverkan på miljön. 

Resekostnader till och från sammanträdesplats eller motsvarande ersätts med 

utgångspunkt från folkbokföringsadressen. Traktamenten utgår i enlighet 

med de kommunala traktamentsavtalen.  

Resekostnader för resa med taxi ersätts endast om berörd nämnds presidium 

beslutar godkänna det. 

De förtroendevalda som sammantaget uppbär årsarvode motsvarande lägst 

31 procent omfattas ej av § 15 

Kostnader för barntillsyn 

15 § 

Ersättning utgår för påvisade kostnader, till följd av deltagande i 

sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av barn som tillhör den 

förtroendevaldes familj och som ej fyllt l0 år. Om särskilda skäl föreligger 

kan ersättning utgå även för tillsyn av äldre barn. Ersättning betalas dock 

med högst l procent av grundbeloppet. Ersättning betalas inte för tillsyn, som 

utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för 

tid då barnet vistas i den kommunfinansierade barnomsorgen. 
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Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

16 §  

Ersättning utgår för påvisade kostnader, till följd av deltagande i 

sammanträden eller motsvarande, för vård och tillsyn av funktionshindrad 

eller svårt sjuk person som vårdas permanent i den förtroendevaldes hem. 

Särskilda kostnader för företroendevald med funktionsnedsättning  

17 § 

Ersättning utgår, till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande, 

till förtroendevald med funktionsnedsättning för särskilt uppkomna 

kostnader som ej ersatts på annat sätt. Här avses kostnader för resor, 

ledsagare, uppläsning av handlingar eller liknande. 

Övriga kostnader 

18 § 

För övriga kostnader än de som omfattas av § § 15-19 utges ersättning om 

den förtroendevalde kan påvisa att särskilda skäl förelegat. Ersättning utges 

ej om den förtroendevalde bedöms ha rimliga möjligheter att omdisponera 

arbete eller på annat sätt kunna förhindra kostnadens uppkomst. 

Ersättning för övriga kostnader ersätts endast om berörd nämnds presidium 

beslutar godkänna det. 

Förutsättningar för utbetalning av begärd ersättning 

19 § 

För att få ersättning skall den förtroendevalde styrka uppkomna kostnader 

och anmäld närvaro. Deltagande vid förrättning som faller utanför den 

ordinarie nämndsorganisationen ska styrkas med närvarolista eller protokoll. 

Uppvisad kallelse till förrättning räcker ej för utbetalning av arvode. 

Utbetalning av förtroendevaldas ersättning 

20 § 

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Ersättningen för redovisat 

sammanträde eller förrättning utbetalas vid närmast påföljande 

löneutbetalningstillfälle. 
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2 Administrativt stöd 

Arbetsplats  

21 § 

Kommunfullmäktiges ordförande, förtroendevalda eller person med 

förtroendeuppdrag med ett månadsarvode på minst 50 procent har rätt till en 

kontorsarbetsplats. Detta omfattar  

• del av möblerat rum i kommunens lokaler 

• bärbar dator samt dockningslist med skärm enligt gällande 

kommunstandard inklusive internetuppkoppling, e-post-adress harnosand.se, 

standardprogram samt tillgång till nätverksskrivare  

• telefonanknytning och telefon  

• postfack för internpost och inkommande post  

• tillgång till kopiator  

• tillgång till dagstidning.  

Om den bärbara datorn används på annan plats kan ersättning för personligt 

utlägg begäras.  

Mobiltelefon  

22 § 

Kommunfullmäktiges ordförande, förtroendevalda eller person med 

förtroendeuppdrag med ett månadsarvode på minst 50 procent har rätt till 

mobiltelefon inklusive abonnemang som beställs genom kommunens försorg 

inom ramen för gällande ramavtal.  

Kommunens riktlinjer för mobiltelefon gäller även för förtroendevalda med 

rätt till mobiltelefon inklusive abonnemang.  

iPad 

23 § 

Alla förtroendevalda i Härnösands kommun har rätt till iPad som beställs 

genom kommunens försorg inom ramen för gällande ramavtal.  

Ledamoten disponerar iPaden under mandatperioden. Efter mandatperiodens 

slut, eller om ledamoten avgår under mandatperioden, ska iPaden med 

tillbehör återlämnas 

Om ledamoten avgår i förtid, eller vid mandatperiodens slut, ska den 

förtroendevalda kunna köpa loss ipaden till restvärdet. 

Möteslokaler  

24 § 

Gruppledare har rätt att kostnadsfritt disponera sammanträdesrum i 

kommunens kontorslokaler för möten med sin partigrupp inför 

kommunfullmäktige, nämndsmöten eller styrelsemöten i kommunala bolag.  
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Denna rätt omfattar inte andra politiska möten, t ex medlemsmöten med 

partiet, föreningsmöten mm. Sammanträdesrummen i kommunens 

kontorslokaler är avsedda för möten anordnade av kommunen.  

Övrigt  

25 § 

All utrustning enligt ovan ägs av kommunen. När förtroendevald eller person 

med förtroendeuppdrag lämnar sitt uppdrag ska utrustningen återlämnas till 

kommunen.  

26 § 

Samtliga förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag har rätt till en 

e-postadress harnosand.se. 
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3 Ledigheter m.m. 

Ledighet från uppdrag för förtroendevald med årsarvode om 1-39 
procent av heltid 

27 § 

För förtroendevald som sammantaget innehar förtroendeuppdrag 

motsvarande 1-39 procent av heltid gäller punktema a) och b) nedan  

a) Om den förtroendevalde på grund av sjukdom ej kan fullgöra sitt uppdrag 

ska månadsarvodet reduceras. Anmälan skall göras till berörd nämnd/HR-

avdelning. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag oavsett 

månad, 

b) Förtroendevald kan erhålla ledighet från uppdrag av annan orsak än 

punkten a). Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges presidium.  

Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag, oavsett månad. 

Ledighet från uppdrag för förtroendevald med årsarvode om minst 40 
procent av heltid 

28 § 

Förtroendevald som sammantaget innehar förtroendeuppdrag motsvarande 

minst 40 procent av heltid omfattas av nedanstående bestämmelser 

Förtroendevald har, efter anmälan till berörd nämnd, rätt till betald ledighet 

från förtroendeuppdraget.  

Ledigheten motsvarar 32 arbetsdagar per år, 

Heltidsengagerad förtroendevald anses fullgöra en arbetsvecka om 40 

timmar. För deltidsengagerad förtroendevald som fullgör mindre än fem 

arbetsdagar per helgfri vecka, beräknas en ledighetskoefficient på samma 

sätt som för arbetstagare i kommunen,  

a) För varje ledighetsdag utgår ett dagstillägg som utgör 18,4% av 

årsarvodet, dividerat med 365. Det totala antalet dagstillägg, 32 

stycken, utbetalas i juli månad, Ledighet som inte uttagits under 

kalenderåret kan ej sparas till ett senare år. Kontant ersättning för ej 

utnyttjad ledighet utgår ej,  

b) Förtroendevald som p.g.a. sjukdom är oförmögen att fullgöra sitt 

uppdrag har rätt till ledighet och erhåller arvode motsvarande sjuklön 

i enlighet med sjuklönelagen och kollektivavtalet Allmänna 

Bestämmelser. Anmälan skall göras till berörd nämnds 

sekreterare/HR – avdelning. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per 

frånvarodag, oavsett månad, 

c) Förtroendevald har rätt till ledighet när föräldrapenning eller tillfällig 

föräldrapenning utges från Försäkringskassan. Den förtroendevalde 

erhåller också föräldrapenning i enlighet med Allmänna 

Bestämmelser. Anmälan skall göras till berörd nämnds 

sekreterare/HR-kontor. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per 

frånvarodag oavsett månad, 
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d) Under ledighet för enskilda angelägenheter kan förtroendevald, om 

synnerliga skäl finns, medges behålla månadsarvodet under högst l0 

arbetsdagar per kalenderår. Som synnerliga skäl ska anses nära 

anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och 

gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med 

nära anhörig avses exempelvis make, maka, registrerad partner, 

sambo, barn, förälder, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och 

farföräldrar. Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges presidium,  

e) Förtroendevald kan erhålla ledighet från uppdraget av annan orsak än 

punkterna a-d. Sådan ledighet skall beslutas av fullmäktiges 

presidium. Månadsarvodet reduceras med 1/30, per frånvarodag 

oavsett månad. 
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4 Övrigt 

Tolkning av arvodesregler 

29 § 

Fullmäktiges presidium har tolkningsrätt för reglementet, och eventuella 

oklarheter eller skiljaktigheter avgörs av dem. 

Omfördelning av arvode 

30 § 

Nämndernas presidium kan välja att omfördela arvodet inom sig. Beslut om 

en sådan omfördelning tas av fullmäktige. 
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5 Månadsarvoden 

Årsarvoden m.m. 2019-2022. 

Årsarvoden beräknas på ett arvode för en riksdagsledamot. 80 % av ett 

riksdagsarvode utgör 100 % i Härnösands kommun. Arvodet uppräknas årligen 

den 1 januari utifrån de ändringar som skett i riksdagsledamöternas arvoden. 

Kommunfullmäktige 

Ordförande: 20 %  

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

Gruppledare 

För partier med 1-4 mandat: 4 % 

För partier med 5 eller fler mandat: 6 % 

Kommunstyrelse 

Ordförande: 110 %  

Förste vice ordförande: 100 %  

Andre vice ordförande: 100 % 

Arvodena för de vice ordförandena i kommunstyrelsen kan delas upp på 

flera personer, dock bara inom respektive politiskt block.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ordförande, förste och andre vice ordförande arvoderas genom 

ordförandeskap i kommunstyrelsen, ingen ytterligare ersättning utgår för 

ordförandeskap i arbetsutskottet. 

Ledamot och ersättare: 3 % 

Skolnämnd 

Ordförande: 80 %  

Förste vice ordförande: 15 %  

Andre vice ordförande: 15 % 

Socialnämnd 

Ordförande: 85 % 

Förste vice ordförande: 20 % 

Andre vice ordförande: 20 %  

Samhällsnämnd 

Ordförande: 75 %  

Förste vice ordförande: 15 %  

Andre vice ordförande: 15 %  

Arbetslivsnämnd 

Ordförande: 50 %  
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Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

 

Härnösand Energi & miljö AB 

Ordförande: 25 % 

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 % 

Ledamot: 5 %  

AB Härnösandshus 

Ordförande: 20 %  

Förste vice ordförande: 5 % 

Andre vice ordförande: 5 % 

Ledamot: 5 %  

Technichus Mittsverige AB 

Ordförande: 10 % 

Förste vice ordförande: 5 %  

Andre vice ordförande: 5 %  

Ledamot: 3 %  

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Ordförande: 2 % t 

Valnämnd 

  Valår Icke valår 

Ordförande:   10 %   2 %  

Förste vice ordförande: 5 % 1 % 

Andre vice ordförande:  5 % 1 %  

Ersättning 200 kronor/timmen ges till valnämndens ledamöter för arbete i 

samband med valdagen samt arbete dagen före valdagen. 

Revisorer 

(3 % i kommunala bolag) 

Ordförande: 25 %  

Förste vice ordförande: 10 %  

Andre vice ordförande: 10 %  

Ledamot: 5 %  

Överförmyndare 

Ordförande: 26 % 

Ersättare: 10 %  
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Sammanträdes- och förrättningsarvode 

För ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar utgår ersättning 

med 600 kronor per sammanträde eller förrättningsdag. 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
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5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt 

att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län för 

år 2018.    

Beskrivning av ärendet 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har 

lämnat in årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018. De av regionen 

utsedda revisorerna har granskat årsredovisningen och tillstyrker att 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma beviljas ansvarsfrihet 

för 2018. Kommunförbundets ansvarsfrihet beviljas av respektive medlems 

fullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, 2019-05-09 

Revisionsberättelse 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län med tillhörande bilagor, 2019-04-10    

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 
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Fem år i sammandrag 

Ekonomisk information (mnkr) 2018 2017 2016 2015 20141 

KOSTNADER  

    

Allmän kollektivtrafik  

    

• landsbygdstrafik -259,8 -245,6 -233,6 -227,2 -226,9 

• tätortstrafik -191,3 -175,5 -163,3 -161,8 -134,1 

• tågtrafik  -49,1 -45,5 -39,8 -31,6 -30,8 

Särskild persontrafik inkl miljöpremie -110,4 -108,2 -104,3 -107,5 -111,8 

Administrativa kostnader -56,8 -52,4 -49,5 -46,7 -49,3 

Stationsavgifter -2,4 -1,8 -1,8 -1,8 - 

Avskrivning bussar -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -1,6 

Avskrivning biljettmaskiner -0,2 -0,7 -5,0 -5,0 -5,0 

Övriga avskrivningar -1,0 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1 

Övriga kostnader -1,0 - -0,1 0 -2,2 

Totala kostnader  -674,9 -633,0 -600,5 -584,6 -561,8 

INTÄKTER  

    

Allmän kollektivtrafik    

  

• biljettförsäljning 105,9 105,9 105,6 106,5 84,9 

• skolkort 19,8 24,3 27,0 29,8 43,8 

Övriga intäkter 16,9 9,5 10 12,0 13,9 

Totala intäkter 142,6 145,0 142,9 148,3 142,6 

Jämförelsestörande poster 0,9 8,1 0,3   

Verksamhetens nettokostnader -531,4 -488,5 -457,6 -436,4 -417,8 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 89,2 76,8 - - 

Medlemsbidrag 386,1 396,0 382,0 436,6 418,9 

Finansiella poster 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 

 

Produktionsinformation 2018 2017 2016 2015 2014 

PRODUKTIONSKILOMETER (exklusive särskild persontrafik)   

Landsbygdstrafik 8 531 713 8 516 599 8 526 550 8 514 078 8 370 063 

Tätortstrafik 4 701 354 4 662 361 4 704 801 4 655 796 4 547 322 

Total produktionskilometer 13 233 067 13 178 9602 13 231 351  13 169 874 12 907 385 

BRUTTOKOSTNAD KR/KM3  
  

  

Landsbygdstrafik -30,45 -28,84 -27,51 -26,69 -27,11 

Tätortstrafik -40,69 -37,64 -34,75 -34,75 -29,49 

Total bruttokostnad/km -34,09 -31,95 -30,09 -29,54 -27,95 

Förändring i % 7% 6% 2% 6% 11% 

Skattesubventionsgrad 2018 2017  2016 2015 2014 

Skattesubvention4 78% 77% 75% 74% 78% 

                                                      
1 I fördelningen av bruttointäkter och bruttokostnader återfanns under vissa poster från 2014 och tidigare nettokostnader med. Detta är fördelat och därför är 

siffrorna något annorlunda i år jämfört med tidigare årsredovisningar. Detta görs för att få bättre jämförbarhet mellan åren. 

2 Antal produktionskilometer justeras med nya siffor för 2017 

3 Bruttokostnaden/km beräknas som trafikkostnaden i förhållande till antalet totala produktionskilometer för respektive landsbygd och tätort. 

4 Skattesubventionen beräknas som landsbygds- och tätortstrafikens nettokostnader (kostnader för landsbygds- och tätortstrafiken minus biljettintäkter) i 

förhållande till kostnader för landsbygds- och tätortstrafik. 

file:///C:/Users/pernilla.DINTURHK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/28814A47.xlsx%23RANGE!_ftn3
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Ordförande har ordet 

Förbundsdirektionen beslutade i juni om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram vilket är det 

politiska styrdokument som anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ge 

myndigheten förutsättningar till förbättrad målstyrning och utformning av resurseffektiv 

kollektivtrafik.  

Utifrån visionen i Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2011-2020 har 

förbundsdirektionen arbetat fram fyra övergripande mål för en kollektivtrafik som utgår från 

resenärernas behov och bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle med starka 

arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma detta krävs målmedveten politisk styrning med 

resenären i centrum och att kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

De övergripande målen anger önskat läge för den regionala kollektivtrafiken 2030: 

Resenär:  Kollektivtrafiken är attraktiv och modern och utgår ifrån resenärens behov 

Hållbarhet:  Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart och inkluderande samhälle 

Tillväxt:  Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande arbetsmarknadsregioner 

Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör kollektivtrafikens viktigaste tillgång 

Det viktiga arbetet med att realisera de ambitioner som det regionala trafikförsörjningsprogrammet 

ger uttryck för ska nu genomföras. Stort fokus kommer att läggas på att utveckla resenärernas 

upplevelse av länets kollektivtrafik. 

2016 inleddes en översyn av kommunalförbundets styrande dokument. Medlemmarna har nu 

förtydligat hur de vill att kommunalförbundet ska ledas i en reviderad förbundsordning och hur 

samarbetet ska ske mellan medlemmar i ett reviderat samarbetsavtal. Översynsarbetet fortgår med 

fokus på organisering och finansiering.  

Samarbete över våra länsgränser är av största vikt när det gäller kollektivtrafiksystemet. I de fyra 

nordligaste länen har vi kommit långt, vi har väl utvecklade samarbeten när det gäller produktutbud, 

och regional tåg- och busstrafik. Varje år genomförs två presidieträffar där de politiska ledningarna 

och de högsta tjänstemännen möts. Där diskuteras bland annat vikten av Norrbottniabanan och det 

kommande samarbetet i Bussgods Norr. Norrtågs fortsatta utveckling är självklart en prioriterad 

fråga. Ett annat gemensamt projekt är utvecklingen av framtidens biljett- och betalsystem. 

Samverkan i länet sker på många olika sätt, i samverkansprojekt som Hållbara resor och Koll 2020. 

Genom extern finansiering via tillväxtverket ges unika möjligheter till investeringar och 

utvecklingsarbete som främjar det kollektiva resandet. En förstärkt medlemsdialog med tydliga 

strukturer för planering och uppföljning ökar samverkan i kommunalförbundet.  

Under året har myndigheten realiserat medlemmarnas önskemål om att ytterligare subventionera 

resandet för olika målgrupper. I Timrå, Härnösand och Sundsvall har vi infört olika produkter för 

subventionerat resande. Under sommarlovet erbjöds skolungdomar i Västernorrland avgiftsfritt 

resande på tåg och buss via Din Tur app. Insatsen finansierades av näringsdepartementet och kan ses 

som en testbädd för en gemensam produkt för avgiftsfritt resande för barn- och skolungdom i hela 

länet. 

Fem av tio delmål bedöms uppnås och budgetföljsamheten är god med en avvikelse på 1 procent för 

verksamhetens nettokostnader. Prognossäkerheten har varit hög under året. Bedömningen är att 

kommunalförbundet inte kommer att uppnå god ekonomisk hushållning 2018. Främsta orsaken är att 

delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik inte uppnås. 

Jag ser fram emot att leda kommunalförbundet under kommande mandatperiod, en myndighet som 

varje dag ansvarar för planering, drift, uppföljning och kommunikation av både linjelagd 

kollektivtrafik och särskild persontrafik. Min ambition är att de kommande fyra åren ska präglas av 

tillit, dialog och samverkan  

Per Wahlberg  

Ordförande 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  
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Vårt uppdrag  

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län bildades av länets sju 

kommuner och Region Västernorrland 2012 med ansvar för den regionala kollektivtrafiken enligt 

Lag om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och EU kollektivtrafikförordning (EG 1370/2007)  

Kommunalförbundet uppdrag och arbetsformer beslutas av medlemmarna i styrdokumenten 

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, 

Reglemente för förbundsdirektionen samt Reglemente för revisorerna.  

Kommunalförbundets medlemmar har under andra kvartalet 2018 beslutat om nya styrdokument för 

kommunalförbundet. Styrdokumenten fastställdes av förbundsdirektionen vid sammanträdet 21 

september 2018. 

Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektion som fram till 31 december 2018 består av 22 

ledamöter vilka utses av respektive medlems fullmäktige. Från och med 1 januari 2019 består 

förbundsdirektionen av 9 ledamöter. 

Förbundsdirektionen fastställer vision och mål i ett regionalt trafikförsörjningsprogram samt beslutar 

om budget. Förbundsdirektionen beslutar om allmän trafikplikt inom länet.  

Direktionen ansvarar även för att: 

• efter överenskommelse med Region Västernorrland eller en kommun i länet upphandla 

persontransport- och samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna 

eller landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster, 

• verka för att den regionala kollektivtrafiken är tillgänglig för alla resenärsgrupper samt  

• verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet 

 

I dialog med kommunalförbundets medlemmar definieras behovet av kollektivtrafik och 

administrativa resurser i en treårig långtidsplan. Direktionen beslutar om budget för nästkommande 

år grundat på långtidsplanens första år.  

Den upphandlade samhällsfinansierade busstrafiken och särskilda persontrafiken i Västernorrland 

kommuniceras med varumärket Din Tur.  

Kommunalförbundet är delägare av Norrtåg AB som upphandlar den regionala tågtrafiken. Övriga 

bolag i koncernen är Bussgods Västernorrland AB, AB Transitio och Samtrafiken i Sverige AB. 

Vilande bolag är Västernorrlands läns Trafik AB (VLTAB). Beslut har tagits av alla delägare för att 

påbörja en fusionsprocess att bilda ny länsgemensam organisation Bussgods i Norr under 2019. 

Samtrans AB är under likvidation som slutförs under 2019. 
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Beslutat i förbundsdirektionen   

Under 2018 har sex ordinarie förbundsdirektionsmöten hållits, den 28 mars, 18 maj, 13 juni, 21 

september, 19 oktober samt 13 december. Nedan redovisas ett urval av förbundsdirektionens beslut. 

§ 6 Trafikbokslut 2017  

att anse informationen delgiven 

§ 13 Långtidsplan 2019-2021  

att Långtidsplan 2019-2021 ska ligga till grund för budgetdialogerna med kommunalförbundets 

medlemmar inför utarbetandet av Budget 2019 

§ 14 Årsredovisning 2017  

att fastställa Årsredovisning 2017 

§ 16 Timrå kommun subventionerad produkt  

att ge kollektivtrafikmyndigheten i uppdrag att från 1/7 2018, och i enlighet med Timrå kommuns 

begäran, införa avgiftsfria resor på buss för barn- och ungdom 7 – 19 år i Timrå kommun 

att utformningen av tid-, resurs- och genomförandeplan sker i samverkan med Timrå kommun 

§ 17 Framtidens produkter och system  

att myndighetschefen uppdras att utreda och lämna förslag på ett framtida biljett- och betalsystem 

och produktutbud som ska ersätta nuvarande 

att uppdraget om möjligt sker i samverkan med andra kollektivtrafikmyndigheter 

att myndighetschefen återredovisar en lägesrapport av ärendet på direktionens sammanträde i 

september 2018 

§ 36 Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlov 

att införa ett länsövergripande digitalt sommarlovskort för skolungdom i åk 6-9 i grundskolan 

och år 1-2 på gymnasiet 2018,  

att den digitala produkten är giltig 15 juni – 17 augusti 2018, 

att länskortet utgör produktgrund för sommarlovskortet, 

att länskortet för denna insats inte får ett värde,  

att resande med färdtjänst inte ingår i sommarlovskortet 2018, 

att kommunalförbundet tillförs erforderliga resurser, 

att eventuella nettokostnader som inte täcks av bidraget fördelas enligt gällande 

finansieringsmodell samt 

att insatsen utvärderas och återrapporteras till förbundsdirektionen under hösten 2018, 

att paragrafen direktjusteras, 

att inför sommaren 2019 utreda hur färdtjänstresor kan ingå i systemet. 

§ 62 Regionalt Trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län 

att anta Regionalt trafikförsörjningsprogram 2030 för Västernorrlands län, 

att Regionala trafikförsörjningsprogrammet gäller från 2018-08-01.  

§ 63 Delårsrapport Tertial 1 2018 

att fastställa Tertialrapport april 2018,  

att uppdra till myndighetschefen att vidta åtgärder för att hålla beslutad budget för 

administrativa kostnader 2018 samt att konsekvensbeskriva dem vid förbundsdirektionens möte 

21 september,  

att uppdra till myndighetschefen att inleda samtal med upphandlande trafikföretag om tillgång 

till HVO för länets busstrafik över tid. 
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§ 64 Upphandling av särskild persontrafik och linjelagd kollektivtrafik 

att ge myndighetschefen i uppdrag att påbörja förberedelserna inför upphandling av särskild 

persontrafik och linjelagd trafik,  

att ge myndighetschefen i uppdrag att återrapportera arbetsläget under hösten 2018. 

att ge förbundsdirektionen i uppdrag att organisera en upphandlingsorganisation med en politisk 

referensgrupp för detta. 

§ 65 Benämning och instruktion enligt KL 7 kap 1-2§§ 

att benämningen ska vara förbundsdirektör, 

att förbundsdirektören vid sin ledning av myndigheten ska följa de anvisningar som 

framgår under rubriken Ledning av förvaltningen nedan, 

att direktören ska verkställa uppdrag beslutade av förbundsdirektionen. 

§ 66 Informationssäkerhetspolicy 

att fastställa förslaget på Informationssäkerhetspolicy. 

§ 74. Val av ordförande och vice ordförande för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län  

att välja Folke Nyström (MP) till ordförande samt 

att välja Anna-Karin Sjölund (S) till vice ordförande samt ordinarie ledamot i arbetsutskottet. 

§ 81 Budget 2019 

att avveckla helgtrafiken på linje 50 mellan Härnösand och Örnsköldsvik samt tillhörande 

matartrafik på linje 202 mellan Kramfors och Ullånger, 

att debitera 75 kr per återbetalningsärende,   

att debitera 5 kr för kortämnet för enkelbiljett och 20 kr för kortämnet för periodkort samt  

att fastställa Budget 2019.  

§ 82. Konsekvensbeskrivning Tertial 1 2018 

att minska kostnaderna för konsultköp, 

att minska kostnaderna för investeringar inom IT-området, 

att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av det statliga sommarlovskortet ska återsökas, 

att säkerställa att alla kostnader för genomförandet av de kommunala produkterna ska täckas av 

berörd medlem, 

att minska bankkostnaderna för kontanthantering. 

§ 88 Fastställande av styrdokument för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 

att fastställa 180220 Förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, 

att fastställa 180220 Samarbetsavtal för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län, 

att fastställa Reglemente för förbundsdirektionen, 

att fastställa Reglemente för revisorerna. 

§ 108 Beslut om bildande av en gemensam bussgodsorganisation i Norr 

att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget 

Bussgods i Norr AB, 

att det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB 

som plattform för kommande fusion, 

att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till 

Bussgods i Norr AB, 

att ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland 

AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under hösten 2018, 
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att Kollektivtrafikmyndigheten tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma 

bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 

att Kollektivtrafikmyndigheten tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det 

gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 

att resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB samt 

Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag,  

att godkänna förslaget till aktieägaravtal för Bussgods i Norr AB,  

att fastställa ägardirektiv för Bussgods i Norr AB,  

att godkänna förslaget till bolagsordning för Bussgods i Norr AB,  

att nominera Åke Söderberg till lekmannarevisor för Bussgods i Norr AB,  

att nominera förbundsdirektör Camilla Fahlander och trafikchef Erik Hedlund till  

styrelseledamöter för Bussgods i Norr AB samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunal- 

förbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län godkänner Kommunal- 

förbundets åtaganden inför bildandet av Bussgods i Norr AB samt att övriga ägare  

fattar nödvändiga beslut. 

§ 124 Långtidsplan 2020 - 2022 

att fastställa förslag till remissversion av Långtidsplan 2020 – 2022, 

att förslag till bortprioritering föreslagen på sidan 22 på 0,6 miljoner kronor stryks, 

att skicka den på remiss till kommunalförbundets medlemmar samt 

att remisstiden gäller under perioden 20 december 2018 till 15 februari 2019. 
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Året som har gått 

Nya styrdokument 

Förbundsdirektionen beslutade i juni om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram. 

Trafikförsörjningsprogrammet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt 

ger myndigheten ökade förutsättningar till förbättrad målstyrning och en utformning av en 

resurseffektiv kollektivtrafik.  

Ny förbundsordning och nytt samverkansavtal är beslutade hos respektive medlem och fastställda av 

förbundsdirektionen. Medlemmarna i kommunalförbundet arbetar vidare med att se över 

organisering och ekonomisk fördelningsmodell för kollektivtrafiken i länet.  

Kraftigt snöfall 

Första dagarna i februari drabbades Västernorrland av ett kraftigt snöfall som skapade stora problem 

med snöröjning. Som konsekvens gick det inte att upprätthålla kollektivtrafiken i länet utifrån ett 

säkerhetsperspektiv och under ett dygn ställdes all linjelagd busstrafik in. Tågtrafiken ställdes in helt 

under fem dygn då det inte fanns tillräckliga resurser för att snöröja rälsen.  

Myndigheten medverkade i krisorganisationen som samordnades av Länsstyrelsen. Den inställda 

trafiken testade myndighetens krisledning och gav anledning till reflektion över framförallt vikten av 

en väl fungerande kommunikation. Det är viktigt att medlemmar, andra organisationer och resenärer 

känner förtroende för vår hemsida och främst söker aktuell information där. Dialogen med 

trafikföretagen Nobina och Mittbuss fungerade mycket väl och var en avgörande faktor för att vi 

kunde hantera krisläget.  

Samarbeten 

Ett nytt samverkansavtal med Xtrafik tecknades i december. Din Turs resenärer får fortsatt möjlighet 

att resa med Xtrafiks tåg och bussar. Biljettsamverkan och ökade pendlingsmöjligheter ger goda 

förutsättningar för fortsatt god utveckling av arbetsmarknadsregionen runt Sundsvall. 

Inom ramen för fyrlänssamarbetet arbetar vi tillsammans med Norrbotten, Västerbotten och 

Jämtland/Härjedalen för att utveckla framtidens biljett- och betalsystem. Ambitionen är att skapa en 

plattform som är leverantörsoberoende och anpassad till den nationella standarden för biljett och 

betallösningar i Sverige.  

Bussgodsbolagen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland kommer att slås samman och bilda 

det nya länsöverskridande bolaget Bussgods i Norr AB. Ett intensivt arbete för att möjliggöra denna 

fusion har skett under 2018.  

Externfinansierade projekt 

Vårt ansvar och insatser i det länsgemensamma projektet KOLL 2020 är omfattande och vi har nu 

påbörjat installationen av optiska läsare i samtliga linjelagda bussar för enklare validering av digitala 

biljetter. Myndigheten ansvarar även för information, marknadsföring och Mobility-Management-

åtgärder inom ramen för projektet. Tillgänglighetsanalys är upphandlad och förberedelser för 

upphandling av resvaneundersökning pågår. Sammantaget bidrar KOLL 2020 till bättre 

förutsättningar för ett ökat resande med kollektivtrafiken i länet. 

Projektet Hållbara Resor har avslutats och genom projektet har myndigheten upphandlat en digital 

lösning för företagskort. Ett digitalt företagskort ger bestående resultat som underlättar resandet för 

de som reser i tjänsten. 

Din Tur kundcenter 

Verksamheten vid Din Tur kundcenter utvecklas och nya kunder väljer att köpa tjänster av 

myndigheten. Dalatrafik och Xtrafik har ingått avtal om jourtid på kvällar och helger. Vi hjälper nu 

Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, och Dalatrafik och Xtrafik med trafikbeställningar, kundtjänst och 

samordning. Timrå kommun flyttade över sin färdtjänsthandläggning till Din Tur kundcenter i juli.  

Din Tur kundcenter har under året förändrat organisationen och inrättat en ny funktion som stödjer 

trafiksamordnarna med komplexa och tidskrävande ärenden och på så sätt kortas väntetiden för 

kunderna.  
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Med syfte att effektivisera hanteringen av kundärenden inleddes under 2018 en överflyttning av 

ansvaret för denna uppgift till kundcenter. En ökad digitalisering av myndighetens tjänster ökar 

tillgängligheten men också förutsättningarna för att bättre arbeta in kundsynpunkter i 

avtalsuppföljningen av trafikavtalen.  

Subventionerade produkter 

Våren präglades av ett intensivt arbete med införandet av kommunalt subventionerade produkter i 

Härnösand, Sundsvall och Timrå. Gemensamt framtagna tid- och resursplaner för införande av 

produkterna kunde hållas tack vare ett gott samarbete med berörda kommunala organisationer.  

Utöver de kommunala subventionerade produkterna har direktionen beslutat realisera regeringens 

beslut om avgiftsfritt resande för skolungdomar under sommarlovet. 17 800 ungdomar omfattades av 

subventionen som gällde på både tåg och buss i hela länet. Sommarlovskortet fanns tillgängligt i vår 

app, och som kort för de ungdomar som inte hade tillgång till en smartphone. Insatsen finansierades 

genom ett riktat statligt bidrag. 

Infrastruktur 

I Sundsvall pågår ett omfattande arbete med att förbättra kollektivtrafikens infrastruktur. Navet 

flyttas och omarbetas för bättre tillgänglighet och ökad trygghet. Den nya knutpunkten i Sundsvall 

kommer att heta Hållplats Stenstan. Även Sundsvall C och stationsområdet kommer att byggas om 

för att anpassas till nya behov. Utöver detta sker en rad andra satsningar och ombyggnationer i 

Sundsvalls vägnät som alla påverkar kollektivtrafiken och våra resenärer. En satsning av denna 

storlek kräver en stor insats från myndigheten främst vad gäller trafikplanering och information. 

Under året har vi lagt ner ett omfattande arbete med att informera och planera om trafiken i takt med 

ombyggnationerna i Sundsvall.  

Trafikförändringar 

I och med tidtabellskiftet i december genomfördes en rad trafikförändringar. Genom en mer direkt 

trafikering till och från Sundsvalls tätort skapas restidsförbättringar på linje 201 mellan Härnösand –

Sundsvall. I Örnsköldsvik förtätades trafiken i rusningstid på linje 401 sträckan Domsjö – Centrum.  

En servicelinje mellan Kroksta – Centrum har inrättats, linjen trafikerar även det norra 

handelsområdet.   

På linje 50 mellan Härnösand – Örnsköldsvik och på tillhörande matartrafik har helgtrafiken 

avvecklats på grund av de ekonomiska förutsättningarna i budget 2019. 

Resenär 

Under året har vi arbetat med att stärka vår digitala närvaro, främst genom att förbättra funktionen i 

Din Tur app och upphandla en ny hemsida med tydligt fokus på resenärsinformation. Anskaffandet 

av optiska läsare bidrar till en mer tillgänglig kollektivtrafik ökar förutsättningarna för en ökad 

digitalisering av produkter. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys och förväntad utveckling 

Hållbarhet  

Kollektivtrafiken ökar kommunernas och regionernas skatteintäkter med nästan 3 miljarder kronor 

per år. Det visar en ny rapport5 som konsultföretaget WSP har tagit fram på uppdrag av Svensk 

Kollektivtrafik. Sveriges kollektivtrafik genererar 106 000 arbetstillfällen och bruttolönerna 

motsvarar över 9 miljarder kronor. I rapporten analyseras kollektivtrafikens nytta för kommunerna, 

landstingen och regionerna genom att jämföra dagens Sverige med ett scenario utan den 

kollektivtrafik som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen ansvarar för.  

Analysen visar att kollektivtrafiken skapar stor nytta. Utöver höjda löner, stigande sysselsättning och 

ökade skatteintäkter minskar kollektivtrafiken antalet dödade och skadade i trafiken.  

Den regionala kollektivtrafiken är dessutom mycket yteffektiv. I ett Sverige utan kollektivtrafik 

skulle 340 000 nya parkeringsplatser behöva byggas vid landets bostäder. För att anlägga dessa 

parkeringsplatser krävs en yta som motsvarar 1400 fotbollsplaner. Till det kommer alla de 

parkeringsplatser som måste byggas vid exempelvis arbetsplatser och butiker.   

Rapporten visar att dagens kollektivtrafik bidrar till besparingar och intäktsökningar på totalt 4,3 

miljarder kronor varje år, vilket motsvarar drygt 9 procent av de totala kostnaderna för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheternas kollektivtrafik. Om dessa intäktsökningar och besparingar räknas in i 

de totala verksamhetsintäkterna, så skulle kollektivtrafikens självfinansieringsgrad öka från 49,5 

procent (2017) till 58,6 procent. 

Trafikanalys har av regeringen fått i uppdrag att följa upp etappmålet om ökad gång-, cykel- och 

kollektivtrafik. Målet innebär att andelen persontransporter med gång-, cykel- och kollektivtrafik i 

Sverige ska vara minst 25 procent 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt 

fördubbla färdsätten. Regeringen vill, enligt direktiven, uppmuntra Sveriges kommuner att sätta upp 

egna mål baserat på det nationella målet. Det är viktigt att etappmålet upplevs som relevant för 

kommunerna. Därför bör Trafikanalys ta fram indikativa målnivåer som kan vara vägledande för 

kommuner med olika förutsättningar, t.ex. när det gäller befolkningstäthet. Det nationella målet om 

25 procent handlar om genomsnitt för hela landet. Trafikanalys ska som en del i arbetet med den 

årliga uppföljningen av miljömålen även redovisa uppföljningen av etappmålet till Naturvårdsverket. 

Trafikanalys ska redovisa den del av uppdraget som rör planen och de indikativa målnivåerna senast 

den 15 april 2019. 

Regeringen har tillsatt en utredning som ska kartlägga hur biogasens nytta som resurs kan tas till 

vara på bästa sätt och ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga villkor genom långsiktigt 

stabila spelregler. Utredaren ska bland annat analysera biogasens konkurrensvillkor utifrån 

utvecklingen i transportsektorn och hur biogas kan användas för att kostnadseffektivt nå de energi- 

och klimatpolitiska målen. Utredningen ska redovisas senast den 3 juni 2019. Svensk Kollektivtrafik 

har tillsammans med Sveriges Bussföretag skrivit en debattartikel om att omställning till fossilfria 

bussar kräver stabila regler. De senaste årens gröna omställning av busstrafiken riskerar att stanna av 

om kollektivtrafiken inte får ett genomtänkt, hållbart och långsiktigt regelverk om beskattning av 

biobränslen som gynnar en fortsatt grön omställning. 

Den 1 juli 2018 trädde regeringens förordning om reduktionsplikt i kraft. Förordningen kompletterar 

lagen om reduktionsplikt som beslutades av riksdagen 2017. Lagen och förordningen reglerar hur 

drivmedelsleverantörerna ska minska utsläppen av växthusgaser från bensin och diesel genom att 

blanda in biodrivmedel. Under 2018 har ett utredningsförslag varit ute på remiss som föreslår 

ändringar i förordningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränsle. Förändringen 

träder i kraft 1 juli 2019 och innebär att råvaran Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) inte längre 

betraktas som restprodukt. PFAD har varit en viktig råvara för biodrivmedelstillverkning i Sverige. 

Uppskattningsvis hälften av all HVO tillverkades av PFAD år 2017. De förändrade 

hållbarhetskriterierna minskar utbudet på HVO samtidigt som reduktionsplikten leder till ökad 
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efterfrågan. För att nå hållbarhetsmålet i det Regionala trafikförsörjningsprogrammet, bibehålla 

omställningen till fossilfria drivmedel och med det bidra till det nationella målet om minskade 

utsläpp av växthusgaser är tillgången på HVO ett viktig drivmedelsalternativ. 

Regeringen har under oktober 2018 gett Energimyndigheten i uppdrag utreda och lämna förslag 

kommande nivåer i den så kallade reduktionsplikten. Energimyndigheten ska bland annat utreda och 

lämna förslag på reduktionsnivåer för åren 2021 till 2030 som ska bidra till att nå målet om 70 

procent minskade utsläpp från inrikes transporter, utom luftfart, till 2030 jämfört med 2010. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 juni 2019.  

Höginblandade och rena biodrivmedel, som till exempel HVO100 omfattas i dag inte av 

reduktionsplikten utan de främjas istället genom befrielse från energi- och koldioxidskatt. Enligt EU 

kommissionens nuvarande beslut gäller skattebefrielsen bara till och med 31 december 2020. Det 

kan enligt regeringen finnas fördelar med att de höginblandade och rena biodrivmedlen omfattas av 

samma långsiktiga styrmedel som låginblandade biodrivmedel. Konkurrerande styrmedel om samma 

volymer kan leda till marknadsstörningar. Inriktningen är därför, enligt regeringens direktiv till 

uppdraget, att samtliga flytande biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten så snart som möjligt, 

men utan att försämra dessa bränslens konkurrenskraft. Energimyndigheten ska därför utreda och 

lämna förslag om flytande höginblandade och rena biodrivmedel bör omfattas av reduktionsplikten 

eller fortsatt främjas med skattebefrielse.  

I regeringsuppdraget ska särskild hänsyn tas till hur transportsystemet och kostnaden för 

biodrivmedel förväntas öka efter år 2020. Energimyndigheten ska också analysera den väntade 

efterfrågan på biodrivmedel i transportsektorn och potentialen för tillgång till biodrivmedel för att nå 

föreslagna reduktionsnivåer. Dessutom ska en bedömning göras av hur efterfrågan i Europa kan 

komma att utvecklas. 

I Västernorrland är HVO helt dominerande som drivmedel för bussarna. Ökande efterfrågan och 

minskad tillgång till följd av ändring av reduktionsplikt och hållbarhetskriterier för biodrivmedel 

riskerar ge prisökningar på drivmedlet. Beräkningar från Svensk kollektivtrafik ger en bedömd 

prisökning fram till december 2019 motsvarande i snitt 2 procent i månaden. Utöver denna 

prisökning ger det minskade utbudet sämre förutsättningar att uppfylla de nationella långsiktiga 

klimatmålen. Att skapa goda förutsättningar till en hållbar och energieffektiv kollektivtrafik är 

angeläget. Det kommer därför vara viktigt att avsätta tillräckliga upphandlingsresurser inför 

myndighetens kommande trafikupphandlingar. Allt för att säkerställa en fordonsflotta som 

harmoniserar med de långsiktiga hållbarhetsmålen definierade i det Regionala 

Trafikförsörjningsprogrammet. Vi bedömer att trafikkostnaden kommer att öka kommande år på 

grund av bränslekostnadernas utveckling, vilket leder till att nuvarande uppräkning av budgeterad 

kostnadsindex inte kommer att vara tillräcklig på längre sikt. 

Finansiering  

Sverige har förbundit sig att övergå till det nya EU-gemensamma signalsystemet för tågtrafik 

European Rail Traffic Management System (ERTMS) senast 2030. Samtliga EU-stater kommer att 

införa ERTMS för att underlätta gränsöverskridande tågtransporter av människor och gods. 

Kostnaderna för att utveckla det nya signalsystemet för svensk järnväg har nästan tredubblats och 

riskerar att öka ännu mer i framtiden. Samtidigt har förseningar och brister i planeringen inneburit att 

det kommer att krävas extra åtgärder i den nuvarande föråldrade signalanläggningen för att inte 

tågtrafiken ska drabbas innan övergången är klar, visar Riksrevisionens granskning som 

presenterades i augusti. Riksrevisionen har granskat regeringens och Trafikverkets planering av 

införandet. Kostnaderna för införandet uppskattas till cirka 30 miljarder, varav utveckling av den 

svenska versionen av ERTMS står för ungefär 3 miljarder. Granskningen visar bland annat att 

Trafikverket kraftigt underskattat utvecklingskostnaderna som nästan tredubblats sedan 2010. 

Dessutom framhåller Riksrevisionen att förseningarna gör att risken för ytterligare fördyringar är 

stor. 

Den av regeringen tillsatta Kostnadsutjämningsutredningen syftar till att se över modellen för 

kostnadsutjämning mellan kommuner och regioner. Utredningen har lämnat ett betänkande vilken 

pekar på den kritik som framförts mot delmodellen om kollektivtrafik. Kostnadsutjämningen syftar 

till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och regioner att tillhandahålla 
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invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden.  För Västernorrlands län med 

stora ytor och glesbygd är den långsiktiga finansieringen av kollektivtrafiken en viktig fråga. Det är 

en utmaning att erbjuda attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik i landsbygdsområden. För den 

sociala inkluderingen och tillgången till samhällsservice är kollektivtrafiken viktig för många.  I takt 

med att biljettsubventioner ökar reduceras självfinansieringsgraden vilket förutsätter omfördelning 

och tillskjutande av skattemedel.    

Utredningen förslår att kollektivtrafikmodellen ska ändras, bland annat föreslås att den länsvisa 

standardkostnaden ska beräknas utifrån antal invånare i tätort istället för andel av befolkningen som 

bor i tätort med fler än 11 000 invånare.  

För kommuner i län med delat huvudmannaskap för kollektivtrafiken ska standardkostnaden baseras 

på en ny modell som liknar den som används för fördelning på länsnivå. I dag bygger fördelningen 

mellan kommuner i län med delat huvudmannaskap på uppmätt kostnadsandel 2009. Utredningen 

föreslår att modellen ska bygga på antal invånare i tätort, invånardistans och genomsnittligt 

pendlingsavstånd. En förändrad fördelningsmodell kan möjliggöra ökade satsningar på 

kollektivtrafik på landsbygden i Västernorrland. 

En översyn av organisation och finansieringsmodell för den regionala kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland pågår i samarbete mellan kommunalförbundets medlemmar. Översynen ska bland 

annat ge svar på hur kostnader för trafik och förvaltning ska finansieras samt under vilken 

organisation som myndighetsutövning ska ske. 

 

Upphandling 

Regeringen har en ambition att förenkla den offentliga upphandlingen. Förenklingsutredningen har 

på regeringens uppdrag lämnat ett slutbetänkande Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till 

enklare och flexiblare upphandlingsregler samt vissa regler om överprövningsmål (SOU 2018:44). 

Syftet är att ge enklare och flexiblare regler kring offentlig upphandling. Upphandlande myndighet 

ska själv få bestämma hur varje upphandling ska genomföras, så länge information om upplägget är 

tydligt. Lagstiftningen ska ange ramarna för myndigheternas handlingsutrymme och det ska finnas 

skyddsregler för leverantörer som vill delta i upphandlingar. Det ska dessutom bli lättare för 

leverantörer att rätta fel och brister i ett inlämnat anbud.  

För att minska antalet överprövningsmål i domstol föreslår utredningen att den som begär 

överprövning ska betala en ansökningsavgift om 7 500 kr och att den part som förlorar målet ska 

betala den vinnande partens processkostnader. Detta kan enligt utredningen stimulera leverantörer att 

använda andra alternativ än överprövning, till exempel att vända sig till den upphandlande 

myndigheten innan tilldelningsbeslut har meddelats för att påtala fel och brister. Lagen föreslås träda 

i kraft 1 juli 2019. 

Den gemensamma standarden Bus Nordic kommer att vara ett viktigt stöd för kommande 

upphandling av regional busstrafik. Bus Nordic är ett samarbete mellan de nationella 

branschorganisationerna för kollektivtrafik och huvudstadsregionerna i de nordiska länderna. Syftet 

är att ta fram en gemensam uppsättning funktionskrav för bussar som ger en rekommenderad 

standard för bussar inom Norden. Samarbetet påbörjades i maj 2017 och den första versionen av den 

gemensamma standarden implementeras under hösten 2018. Rekommendationen gäller bussar tagna 

i trafik första gången 1 juni 2019 i trafikavtal som upphandlas med Bus Nordic som kravbilaga.  

Utredningen om samordning av särskilda persontransporter föreslår att det även i fortsättningen ska 

vara frivilligt att lämna över huvudmannaskapet för särskilda persontransporter från kommuner till 

den regionala kollektivtrafikmyndigheten. För att stärka samordningen föreslår utredningen istället 

att det bör skapas forum för regelbundna samråd för alla intressenter, att samordningsarbetet ska 

redovisas i kommunernas och de regionala kollektivtrafikmyndighetrenas trafikförsörjningsprogram 

och att de kommuner som inte överlämnat ansvaret till den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska 

skicka sitt senaste trafikförsörjningsprogram till den regionala kollektivtrafikmyndigheten för 

offentliggörande.  
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I Västernorrland har upphandlingsarbetet av särskilda persontransporter påbörjats under 2018. I 

början av 2019 genomförs samråd inför upphandling (SIU). Upphandling kommer att genomföras 

gemensamt för de kommuner i länet som önskar medverka i en samordning av de särskilda 

persontransporterna. Utöver detta planeras för en samlad bedömningsfunktion för sjukresor med 

placering vid Din Tur kundcenter. Denna förändring syftar till att ge en enhetlig bedömning av 

sjukresebehovet och ange lämpligt färdsätt. 

Under 2019 kommer förbundsdirektionen besluta om projektdirektiv för en ny upphandling av den 

regionala busstrafiken i Västernorrland. Ett första beslut blir att ta ställning till vilket år den nya 

upphandlingen ska påbörjas och från när nya trafikavtal skall vara klara.  

Resenär 

Trafikanalys har fått ett regeringsuppdrag om att kartlägga hinder för tillgänglighet och användbarhet 

inom kollektivtrafiksystemet för personer med funktionshinder. Uppdraget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 29 mars 2019. I förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram har 

ambitionerna och prioriteringar för att öka tillgänglighet i kollektivtrafiksystemet tydliggjorts. Ökade 

satsningar på tillgänglighet kommer att ske de närmaste åren.  Inom ramen för projektet Koll 2020 

sker ett viktigt arbete för att ökad tillgänglighetsanpassning i den regionala kollektivtrafiken.  

I Västernorrland likt många andra regioner är det en utmaning att rekrytera arbetskraft med rätt 

kompetens. En väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för att utvidgade 

arbetsmarknadsregioner. Ett större upptagningsområde och mer flexibel arbetsmarknad säkerställer 

att företag och organisationer kan anställa rätt personer till sin verksamhet. I det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet har vi höga ambitioner för att säkerställa god turtäthet och verka för en 

attraktiv kollektivtrafik som möjliggör arbets- och studiependling. Fortsatt anpassning av hållplatser 

och bytespunkter, tillgång till god resenärsinformation ska ge ett bra alternativ till bilen. 

I enlighet med beslutat regionalt trafikförsörjningsprogram och med stöd av projektet Koll 2020 

kommer insatser genomföras för att öka tillgängligheten i kollektivtrafiken. Förutom insatser i 

fordon sker insatser för att tillgängliggöra hållplatser och bytespunkter. I Sundsvall pågår arbetet 

med att färdigställa hållplats Stenstan och arbetet med att skapa ett nytt resecentrum i Sundsvall 

fortsätter vilket är viktiga insatser för ökad tillgänglighet.  

Digitalisering 

Regeringen och samarbetspartierna har kommit överens om att införa ett nationellt biljettsystem. En 

utredning ska tillsättas 2020 för att arbeta fram hur systemet ska utformas. Införandet beräknas till 

2022. En arbetsgrupp med representanter för Svensk Kollektivtrafik, dess medlemmar, Samtrafiken 

och SKL kommer under den närmaste tiden att formulera sin gemensamma bild av vad som redan 

finns på plats och vad som krävs för att ett nationellt biljettsystem ska kunna införas i enlighet med 

regeringens ambition. 

Västernorrlands län tillsammans med de tre övriga nordliga länen har under de senaste åren arbetat 

för att skapa en samsyn och gemensam strategi för införande av ett gemensamt biljett- och 

betalsystem. Syftet har varit att lägga grunden för ett framtida gemensamt betalsystem som tar höjd 

för utvecklingen inom såväl nationell biljettsamverkan som kombinerad mobilitet.  

Digitaliseringen kan på många sätt bidra till att det blir enklare och mer tillgängligt att resa 

kollektivt. Genom digitalisering skapas nya möjligheter för kommunikation samt betal- och 

biljetthantering vilket underlättar resandet med kollektivtrafik i Västernorrland. 
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Medarbetare 

Hälsa och sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron 2018 är densamma som förgående år. I förhållande till 2017 har 

långtidsfrånvaron minskat. Kvinnornas sjuktal har ökat, medan männens har minskat. Sjukfrånvaron 

i gruppen 29 år och yngre fortsätter öka. I åldersgruppen 30-49 år minskar den och i gruppen 50 år 

och äldre har den ökat marginellt. Av underlag från vårdgivare framgår att stressrelaterade diagnoser 

står för 59 procent av den totala långtidsfrånvaron.   

Löne- och medarbetarsamtal  

Lönesamtalen påbörjades i april och samtliga var färdigställda i juni. Lönerevisionen per 1 april 

fastställdes i juli.  

Lönekartläggning genomfördes gemensamt i december av HR-chef och representanter från Vision 

Din Tur. 

I december var alla medarbetarsamtal färdigställda. En medarbetare avböjde samtalet.  I samband 

med medarbetarsamtalsamtalen fastställs en individuell utvecklingsplan avseende feedback, 

prioriterade utvecklingsområden samt överenskommen kompetensutveckling. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Med systematiskt arbetsmiljöarbete avses att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på 

ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs, en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. 

I samband med medarbetarenkäten 2017 utformades Handlingsplan för bättre arbetsmiljö, 

handlingsplanen finns tillgänglig för alla medarbetare på intranätet. 

Åtgärder som genomförts under året är bland annat utbildning i lönerevision för chefer och fackliga 

representanter. Internutbildningar har genomförts inom olika områden. Vi har justerat mallen för 

medarbetarsamtal och reviderat befattningsbeskrivningar. Förbättringar utav IT-strukturen och stöd 

till medarbetare avseende IT-relaterade frågor har genomförts.  

Åtgärderna i Handlingsplan för bättre arbetsmiljö följs upp på personalmöten, enhetsmöten, 

verksamhetsmöten och i dialog med arbetstagarorganisationen.   

Jämställdhet och mångfald 

En god arbetsplats är en attraktiv arbetsplats för alla. Det innebär att likabehandling tillämpas och att 

alla ska känna sig respekterade. Inom kollektivtrafikmyndigheten ska det inte förekomma 

diskriminering eller annan kränkande särbehandling. 

Under 2018 har vi fortsatt arbetet med att vidta åtgärder för att uppnå en god arbetsmiljö enligt 

Handlingsplan för bättre arbetsmiljö. 

Inom kollektivtrafikmyndigheten är det fler kvinnor än män anställda. I ledningsgruppen är 

fördelningen män/kvinnor lika. Vid rekrytering eftersträvas jämlikhet och mångfald.  

Arbetet med revidering av jämställdhetsplanen påbörjades i samverkan med fackliga företrädare i 

oktober.  

Sjukfrånvaro (%)    2018 2017 2016 

Total sjukfrånvaro 4,8 4,8 5,7 

Långtidsfrånvaro (andel av total 

frånvaro) 
22,0 29,4 11,1 

Sjukfrånvaro kvinnor 5,5 4,7 7,7 

Sjukfrånvaro män 3,5 5,1 2,0 

Sjukfrånvaro 29 år och yngre 8,3 6,9 3,3 

Sjukfrånvaro 30-49 år  4,3 5,4 6,0 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre  3,5 3,0 6,2 
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Kompetensutveckling 

En gemensam personaldag med agendan Mål och planer för framtiden samt en 

inspirationsföreläsning i feedback genomfördes under våren.  

Under året har vi genomfört internutbildning inom hjärt- och lungräddning (HLR) och hjärtstartare, 

nya datalagstiftningen GDPR, funktioner i vårt löneprogram AGDA VISMA samt genomfört 

personalinformation om infrastruktursatsningar i Sundsvall samt utbildning i Excel.  

Antal årsarbetare 

Under året har myndighetens personalstyrka utökats med en projektledare Koll 2020, en controller 

samt en gruppchef för Din Tur kundcenter. 

Under året har en vakant tjänst som utvecklingschef rekryterats. Två medarbetare från vikariepoolen 

har fått tillsvidareanställning som trafiksamordnare, vilket innebär en omdisponering av kostnader. 

Rekrytering av en it-gruppchef påbörjades under våren men avbröts under augusti med anledning av 

budgetläget inför 2019. 

Med anledning av beslutad budget 2019 har en organisationsförändring genomförts som medförde 

att två tjänster som kundkommunikatörer i Kramfors efter omplaceringsutredning varslades om 

uppsägning på grund av arbetsbrist.  

Kollektivtrafikmyndigheten har totalt 50 tillsvidareanställda i, av dessa är 33 kvinnor och 17 män. 

Antal årsarbetare 2018 2017 2016 

Kvinnor                                      35 32 30 

    varav tillsvidareanställda 33 30 - 

Män                                           20 16 15 

   varav tillsvidareanställda           17 14 - 

Summa           55 48 45 

   varav tillsvidareanställda           50 44 - 

Pensioner 

Pensionskostnaderna för personal uppgick till 1,8 mnkr. Den största posten är den 

avgiftsbestämda ålderspensionen som betalas för att placeras av den enskilda arbetstagaren. 

Inga ansvarsförbindelser finns för pensioner intjänade före år 1998. 

  



 

 

 

 

Sid 17 av 72 

Vision och mål 

Visionen för kommunalförbundet är den regionalt gemensamma vision som finns med i den 

regionala utvecklingsstrategin Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet.  

De strategimål som anges i den regionala utvecklingsstrategin innebär sammanfattningsvis att 

Västernorrland ska ha positiv befolkningstillväxt, ökad tillgänglighet och stärkt innovationsförmåga.  

Kollektivtrafiken är en förutsättning för att uppnå ett funktionellt och attraktivt län. Kollektivtrafiken 

skapar möjligheter för invånarna att kunna arbeta och studera utanför boendeorten. Det leder till en 

bättre matchad arbetsmarknad och bättre förutsättningar för individer och organisationer att 

utvecklas i regionen. Dessutom skapar kollektivtrafiken möjligheter för en rik och aktiv fritid. 

Övergripande målområden 

Utifrån vision och strategimål i den regionala utvecklingsstrategin har fyra övergripande 

målområden för länets kollektivtrafik arbetats fram: Resenär, Hållbarhet, Tillväxt och Medarbetare. 

Inom varje målområde finns ett övergripande mål som anger ett önskat tillstånd 2030. 

Kollektivtrafiken i Västernorrland ska utgå från resenärens behov, bidra till ett hållbart och 

inkluderande samhälle med starka arbetsmarknadsregioner. För att åstadkomma det krävs att 

kompetenta och engagerade medarbetare får rätt förutsättningar att verka. 

Tio delmål konkretiserar de övergripande målen. Kopplat till varje delmål har strategiskt viktiga 

åtgärder identifierats för att de övergripande målen ska uppnås till 2030. Delmålen följs upp årligen. 

Delmålet om resurseffektiv kollektivtrafik utgör även kommunalförbundets finansiella mål. 

 

 

 

 

Bild 1: Målbild för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län enligt Dir 17-16 Mål för 

Kollektivtrafikmyndigheten 2030 
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samhälle

Kollektivtrafik bidrar till 
social inkludering

Ökad tillgänglighet i 
kollektivtrafiken för 

personer med 
funktionsnedsättning

Minskad negativ 
miljöpåverkan

Finansiellt mål:

Resurseffektiv 
kollektivtrafik

Tillväxt
Kollektivtrafiken bidrar till 

starka och växande 
arbetsmarknadsregioner

Vi ska resurseffektivt 
öka resandet i 

prioriterade stråk

Vi ska öka antalet 
resmöjligheter genom 

samverkan och 
innovation

Medarbetare
Medarbetarnas kompetens 

och engagemang utgör 
kollektivtrafikens viktigaste 

tillgång

Målen är välkända för 
våra medarbetare

Medarbetarna har rätt 
förutsättningar att möta 

de förväntningar som 
ställs på verksamheten

Vision 

Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunallagen och den kommunala redovisningslagen innehåller regler för kommunalförbundets 

styrning. Ett av kraven är att kommunalförbundet ska ha god ekonomisk hushållning. Det kravet har 

både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär 

inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på att resurserna används till rätt saker 

och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt betydelsefulla och ska ha uppnått 

godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god ekonomisk hushållning är  

• Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

• Minskad negativ miljöpåverkan 

• Resurseffektiv kollektivtrafik  

Genom delårsbokslut och årsredovisning följs utvecklingen kontinuerligt upp för såväl verksamhet 

som ekonomi. 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning beslutades i och med att Budget 2018 antogs av 

förbundsdirektionen. 

1. I samband med att kommunalförbundet bereder budget ska analys genomföras av vilka 

faktorer som kan komma att påverka myndighetens verksamhet och ekonomi på kort och 

lång sikt. Dessa faktorers betydelse och påverkansbarhet ska värderas för att skapa 

handlingsberedskap och främja möjligheter för att erhålla god kollektivtrafikförsörjning för 

vardagsresande.  

2. Kommunalförbundets budget ska innehålla delmål och finansiella mål och som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning  

3. Långtidsplan ska resultera i ett budgetförslag som beskriver vilken verksamhet som ska 

bedrivas och hur den ska finansieras. 

4. Alla ärenden som föreläggs direktionen för beslut ska anvisa hur ärendet ska finansieras. 

Metod 

Målen ska utvärderas utifrån graden av uppfyllande. Indikatorerna ska vara utformade så att de ger 

svar på uppfyllande av verksamhetsmål och finansiellt mål som sammanfattningsvis ger underlag för 

måluppfyllnad.  

Under respektive målområde beskrivs de åtgärder som ska genomföras under 2018. Åtgärderna är 

förankrade med medlemmarna i Långtidsplan och budgetdialog. Uppföljning för åtgärder beslutade i 

budget 2018 sker tertialvis efter april, augusti och december månad. Respektive åtgärd erhåller då en 

status för respektive period. 

Definition av måluppfyllnad: 
 

= mål uppfylls 
 

= mål uppfylls med vissa brister 
 

= mål uppfylls ej 

Definition av status åtgärder: 

✓ = Genomförd 

X = Ej genomförd 
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Kollektivtrafikbarometern 

Kommunalförbundet använder Kollektivtrafikbarometern (Kollbar) för att mäta ett flertal av de 

indikatorer som ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse för delmålen. Kollbar är en 

branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk 

Kollektivtrafik. Kommunalförbundet deltar tillsammans med ett tjugotal andra organisationer i 

undersökningen och får genom den ett mätbart och objektivt resultat för kundupplevd kvalitet. 

Undersökningen har genomförts sedan 2001 och riktar sig till allmänheten mellan 15-85 år. Den 

mäter vad ett slumpmässigt urval av befolkningen – både de som reser med kollektivtrafik och de 

som inte gör det – anser om kollektivtrafiken.  

Totalt sett över landet omfattar undersökningen ca 70 000 respondenter varav ca 2 400 kommer från 

Västernorrland. 

Med anledning av införandet av en ny mätmetod från och med 2017 görs inte jämförelser åren 2016 

och tidigare, då data för åren före 2017 inte är jämförbara. 

Förändringarna av mätmetoden i Kollbar, från december 2017, har inneburit utmaningar att 

identifiera realistiska målvärden då till exempel de nationella snittvärdena inte var kända vid 

beredningen av budgetskrivelse 2019. 
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Resenär: Kollektivtrafiken utgår från resenärens behov genom att 
vara attraktiv och modern 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka det totala kollektiva resandet 

En attraktiv och modern kollektivtrafik leder till fler resenärer. Vi ska därför erbjuda kollektivtrafik 

med god komfort anpassad för arbets- och studiependling.  

Vi strävar mot hög turtäthet i tätortstrafiken för att den ska vara ”tidtabellslös” och inte behöva 

anpassas efter den regionala trafiken. Den regionala trafiken ska i så hög grad som möjligt kunna 

konkurrera tidsmässigt med bilen. Det är viktigt att vi identifierar och vidtar de åtgärder som får 

bilresenärer att välja kollektivtrafik. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls.  

Den samlade bedömningen utgår främst från den positiva resandeökningen under året i både tätortstrafik och i 

landsbygdstrafik.   

Resandet med kollektivtrafik i länet ökar. Marknadsandelen når målvärdet för året. Ökningen av resandet 

jämfört med 2017 sker i tätortstrafik och i landsbygdstrafik men minskar i den regionala tågtrafiken. Resandet 

på landsbygden har de senaste åren starkt påverkats av antalet nyanlända till länet under 2015 -2017. Vid en 

närmare analys mellan åren ser vi att landsbygdstrafiken i vissa trafikområden haft stora variationer i antalet 

resande 2016-2017 jämfört med 2015. Detta beror på resandet temporärt ökade från de migrationsboenden som 

fanns på landsbygden i Västernorrland 2015-2017, boendena avvecklades i stor utsträckning under 2018.  

En svår vinter 2018 med stora trafikstörningar ledde till minskningar av resande i början av året i exempelvis 

Sundsvall och i den regionala tågtrafiken. Vädrets påverkan på Norrtåg under vintern innebar stor 

resandeminskning vilken inte återhämtades för helåret. Resandet med Norrtåg minskade med 8 procent. 

Efter vintern återgick resandet till tidigare nivåer, och för 2018 som helhet ökade resandet med den regionala 

kollektivtrafiken med 2 procent jämfört 2017. När skolkorten exkluderas, är den totala ökningen av resandet 5 

procent, landsbygdstrafiken ökar med 7 procent och tätortstrafik med 4 procent. 

Ett ökat resande för vuxna i Örnsköldsvik bedöms bero på ett förbättrat linjenät och infrastrukturåtgärder som 

gynnar kollektivtrafiken. En viktig faktor för ökningen av resandet är de kommunala biljettsubventioner som 

genomfördes under 2018. De kommunala biljettsubventionerna i länet är främst riktade mot målgruppen barn 

och unga. Härnösands kommun riktar även särskilda subventioner till vuxna. Sundsvalls kommun har sedan 

tidigare en särskild subvention för seniorer. Resandeökningen i vuxenkategorin i Härnösand blev expansiv med 

60 procents ökning för 2018 efter införandet av 50-lappen. Resenärsökningen bland vuxna visar indikativt 

hittills inga förändringar för minskning av det motoriserade resandet i Härnösand.  

Noterbart är även att resandet ökar bland vuxna i Sundsvall, Örnsköldsvik, Timrå och Sollefteå och då utan 

koppling till särskilda subventioner. Resandet med seniorkortet i Sundsvall har minskat nämnvärt under året. 

Förklaringen till minskningen bland seniorer ligger sannolikt i trafikproblemen vintern 2018 där Sundsvall 

drabbades särskilt hårt. Biljettkontroller i Sundsvall har genererat en minskning av tidigare otillåtet resande med 

seniorkortet vilket syns i resandestatistiken.  

I de mätningar av nöjdhet som görs genom Kollbar så är värdena i stort sett samma nivå som 2017. Resenärerna 

anser att det är enkelt att resa med Din Tur och få information om resan. Målvärdena rörande trygghet, 

resenärsinformation och tidhållning har däremot en negativ tendens och är tydliga förbättringsområden.  

I länet förbättras infrastrukturen kring kollektivtrafiken under perioden 2017-2021. Upprustning av standarden 

på hållplatser och bytespunkter finansieras av kommunerna och genom projektet Koll 2020 samt genom 

åtgärder i den Regionala transportplanen. Kortsiktigt så kan dessa viktiga infrastrukturåtgärder påverka 

resenärerna negativt men på sikt tillsammans med förbättrad trafikplanering och resenärsinformation så kan 

resenärernas nöjdhet öka.  

Den pågående övergången till digitaliserad resenärsinformation ger sannolikt en negativ effekt rörande nöjdhet 

med resenärsinformation. Fortsatta tydliga satsningar på funktionell digital resenärsinformation kommer på sikt 

förbättra nöjdheten inom detta område.  
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Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2018 
Målvärde 

2018 
Utfall aug 

2018 
Utfall apr 

2018 
Utfall 2017 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till 

det motoriserade resandet (%) 

12 12 11 12 11 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 

upphandlade kollektivtrafiken 

10 956 114 11 550 000 6 794 357 3 771 746 10 791 842 

varav buss (Din Tur) 10 459 298 11 000 000 6 479 357 3 618 433 10 254 588 

 varav tåg (Norrtåg) 496 816 550 000 315 000 153 313 537 254 

Antalet påbörjade skolkortsresor6 1 307 071 1 600 000 808 754 564 760 1 543 269 

Antalet påbörjade kollektivtrafikresor med den 

upphandlade kollektivtrafiken exklusive skolkort 

9 152 227 9 400 000 5 671 406 3 053 670 8 707 577 

varav landsbygdstrafik 2 332 776 2 820 000 1 459 439 718 015 2 180 356 

varav tätortstrafik 6 819 451 6 580 000 4 211 967 2 335 655 6 527 221 

Antal resor med företagskort  186 450 200 000 108 786 64 433 177 747 

varav resor med buss 162 428 170 000 100 177 59 811 154 746 

varav resor med tåg 24 022 30 000 8 609 4 622 23 001 

Total omsättning av företagskortet (kr) 9 005 022 10 000 000 5 141 454 2 953 837 8 719 330 

Avgångstider: Andelen som instämmer i 

påståendet ”Avgångstiderna passar mina behov” 

(%) 

Nationellt snitt7 

59/35 

 

68/54 

60 60/36 

 

68/54 

62/378 

 

68/54 

59/36 

 

67/51 

Hitta information: Andelen som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att få information om 

resan (avgångstider, biljettpriser mm) (%) 

Nationellt snitt 

65/65 

 

77/76 

60 66/66 

 

76/75 

66/67:  

 

76/75 

66/65 

 

76/76 

Enkelhet: Andelen som instämmer i påståendet 

”Det är enkelt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

65/44 

 

74/62 

60 65/44 

 

74/62 

65/43 

 

74/61 

69/47 

 

75/60 

Trygghet: Andelen som instämmer i påståendet 

”Det känns tryggt att resa med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

67/58 

 

72/67 

80 67/57 

 

72/67 

67/57 

 

 

72/67 

72/62 

 

71/66 

Tidhållning: Andelen som instämmer i påståendet 

”Jag kan lita på att jag kommer fram i tid om jag 

reser med Din Tur” (%) 

Nationellt snitt 

45/42 

 

46/45 

60 46/40 

 

47/45 

46/40 

 

48/45 

53/47 

 

48/46 

                                                      

6 De kommunala subventionerade produkterna för barn- och skolungdom minskar behovet av skolkortsresor 

7 Nationellt snitt är medelvärdet i Svensk Kollektivtrafiks nationella undersökning Kollektivtrafikbarometern av alla medverkande aktörer    
inom kollektivtrafikområdet. 

8 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer  - yy = antal procent av allmänheten) 
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Information om förändringar: Andelen som 

instämmer i påståendet ”Informationen vid 

förändringar av tidtabeller och linjer är bra” (%) 

Nationellt snitt 

35/33 

 

53/52 

60 33/32 

 

53/52 

40/41 

 

55/54 

42/41 

 

54/52 

Oförutsedda händelser: Andelen som instämmer i 

påståendet ”Informationen vid förseningar och 

stopp är bra” (%) 

Nationellt snitt 

25/26 

 

43/42 

50 27/27 

 

43/42 

28/28 

 

43/42 

24/24 

 

42/42 

Köpa biljetter: Andelen som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs 

biljetter och kort” (%) 

Nationellt snitt 

73/72 

 

78/76 

609 73/73 

 

77/75 

76/75 

 

77/75 

73/70 

 

74/72 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys 

Utreda möjligheten att skapa 

anropsstyrd trafik av pluslinjen 

630 

0,0 Trafik-

chef 

✓ Utredning är klar. Dialog med Timrå kommun är 

inledd. 

Beskrivning av aktivitet: Resandet med linje 630 som trafikerar inom 

Timrå kommun är lågt och kan istället genomföras som anropsstyrd 

trafik vilken är en mer resurseffektiv trafiklösning. 

Analysera linjenätsutredning i 

Sundsvalls tätort som genomförs 

hösten 2017  

0,0 Trafik-

chef 

✓ Analysen är genomförd. Arbetet med Sundsvalls 

linjenät har pågått under perioden. Arbetet är 

omfattande och linjenätsanalysen är endast en 

bidragande faktor till det slutgiltiga linjenätet i 

Sundsvall. Sundsvalls linjenät förväntas vara planerat 

under 2018 men ska senare införas som trafik sannolikt 

i delar för tidtabellskiftet 2019 och lejonparten 2020. 

Beskrivning av aktivitet: Sundsvalls kommun genomförde under 

2017 en linjenätsanalys med en utgångspunkt att använda för nytt 

linjenät. 

Analysera effekterna av 

Örnsköldsviks kommuns beslut 

hösten 2017 om 

infrastrukturåtgärder och 

förändringar av linjenätet 

0,0 Trafik-

chef 
X Arbetet med att se över effekterna för Örnsköldsviks 

tätortstrafik har påbörjats i en arbetsgrupp med 

kommunen, trafikutförare och RKM. Trafikupplägget är 

fortfarande nytt och det är för tidigt att dra slutsatser 

kring dess effekter särskilt då vintern påverkat resandet 

påtagligt.  

RKM kommer att färdigställa en analys under 2019 som 

kan vara vägledande för eventuella trafikförändringar 

med trafikstart december 2019 eller december 2020. 

Beskrivning av aktivitet: Ett förändrat trafikupplägg för 

Örnsköldsviks tätort genomfördes vid tidtabellskiftet i december 2017. 

Örnsköldsviks kommun gör en upphandlad analys av effekterna och 

RKM analyserar även utfallet för trafikupplägget. 

 

  

                                                      

9 Målvärdet felaktigt i budgetskrivelse. Rätt värde är 70. 
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Antal påstigande i den linjelagda kollektivtrafiken 

Tabellen nedan visar antalet påstigande, inklusive skolkort, i de olika trafikområdena. De största 

ökningarna ser vi i Härnösands tätort, i Örnsköldsviks tätort, samt i Sundsvall – Matfors. De 

områden som tappar flest resenärer är Höga Kusten, linjen mellan Sollefteå-Kramfors till Härnösand, 

Örnsköldsviks landsbygd samt den regionala tågtrafiken.  

Under 2018 har kommunalförbundet bytt transaktionsdatabas för försäljning och resande. Detta har 

inneburit en mer fullständig statistik än tidigare år. Statistiken har omgrupperats för att säkerställa att 

resor hamnar på rätt avtalsområde. Med dessa åtgärder är statistiken reviderad och mer fullständig än 

vad som redovisades i Årsredovisningen 2017.   

                                                      

10 Linje 50 hade trafikstart december 2016. Innan dess trafikerades sträckan av linje 10, Sundsvall-Umeå. 

Trafik-
område 

Trafikering 2018 2017 2016 2015 Förändring 
2018 - 2017 

Förändring 
2017 – 2018 

(%) 

O2 Höga Kusten 67 532 79 035 99 843 90 268 -11 503 -15% 

O3  Sollefteå tätort 77 874 74 381 69 906 61 703 3 493 5% 

O45  Sollefteå landsbygd 124 426 125 740 134 579 118 883 -1 314 -1% 

O6  Örnsköldsviks tätort 1 222 244 1 165 562 911 055 739 323 56 682 5% 

O7  
Örnsköldsvik – Husum, 

Gideå och Trehörningsjö 
98149 115424 108 339 89 465 -17 275 -15% 

O8  
Örnsköldsvik – Solberg, 

Mellansel och Bredbyn 
148 821 150 126 140 861 135 774 -1 305 -1% 

O9  
Örnsköldsvik – Skorped 

och Köpmanholmen 
150 199 154 064 145 822 140 756 -3 865 -3% 

O10  Härnösands tätort 601 761 511 073 440 559 372 488 90 688 18% 

O1415  Sundsvalls tätort 5 403 093 5 370 199 5 090 788 5 118 808 32 894 1% 

O16 
Sundsvall – Holm och 

Liden 
130 962 118 986 121 420 118 398 11 976 10% 

O1721 
Njurunda – Sundsvall – 

Timrå 
1250 714 1 204 362 1 135 558 1 100 570 46 352 4% 

O18 Sundsvall – Matfors 224 133 206 343 182 358 180 114 17 790 9% 

O20 
Sollefteå – Kramfors - 

Härnösand 
352 362 387 699 374 478 338 149 -35 337 -9% 

O22 Härnösand landsbygd 121 371 110 728 98 303 92 227 10 643 10% 

O23 Ånge landsbygd 159 745 170 712 173 187 165 138 -10 967 -6% 

S3 
Tvärflöjten, Örnsköldsvik 

- Sollefteå – Östersund 
26 335 24 023 33 216 30 607 2 312 10% 

S4 
Linje 331 Sollefteå - 

Sundsvall 
19 507 19 782 17 115 16 938 -275 -1% 

S5 
Linje 201 Härnösand – 

Timrå – Sundsvall 
232 326 222 640 200 542 195 504 9 686 4% 

S610 Linje 50 Härnösand-

Örnsköldsvik 
47 744 43 709 83 751 82 478 4 035 9% 

 Totalt (ej tåg) 10 459 298 10 254 588 9 561 680 9 187 591 204 710 2% 

Tågtrafik 
Mittbanan och 

Botniabanan 
496 816 537 254 145 027 142 220  
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Resande per ålderskategori och kommun  

I följande tabeller redovisas antalet påbörjade resor per kommun i relation till 2017, exklusive 

regional tågtrafik. 

Ålderskategori upp till 19 år, inklusive skolkort 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 90 753 101 294 -10% 

Timrå 229 333 227 184 1% 

Härnösand 334 570 277 279 21% 

Sundsvall 2 328 704 2 197 650 6% 

Kramfors 162 963 187 491 -13% 

Sollefteå 164 431 170 165 -3% 

Örnsköldsvik 1 010 781 1 009 092 0% 

Totalt 4 321 535 4 170 155 4% 

Ålderskategori 20 till 64 år 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 18 561 19 432 -5% 

Timrå 157 683 151 756 4% 

Härnösand 349 140 218 855 60% 

Sundsvall 2 716 397 2 753 984 -1% 

Kramfors 120 952 145 686 -17% 

Sollefteå 93 987 92 182 2% 

Örnsköldsvik 510 185 488 935 4% 

Totalt 3 966 905 3 870 830 3% 

Ålderskategori 65 år och äldre 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 3 721 2 938 27% 

Timrå 13 260 12 811 4% 

Härnösand 30 686 29493 4% 

Sundsvall 1 360 007 1 448 142 -6% 

Kramfors 11 940 10 714 11% 

Sollefteå 15 298 13 439 14% 

Örnsköldsvik 78 667 76 631 3% 

Totalt 1 513 579 1 594 168 -5% 

Okänt - ålder okänd, exempelvis SMS biljetter och bytesresor från tåg 

Kommun 2018 2017 Förändring 

Ånge 1 269 597 113% 

Timrå 28 785 18 091 59% 

Härnösand 196 092 279 360 -30% 

Sundsvall 349 810 260 620 34% 

Kramfors 21 085 15 893 33% 

Sollefteå 17 593 13 414 31% 

Örnsköldsvik 42 645 31 460 36% 

Totalt 657 279 619 435 6% 



 

 

 

 

Sid 25 av 72 

Delmål: Antalet nöjda och mycket nöjda kunder ska öka 

För att stödja våra resenärer med svar på deras frågor har vi ett dygnet runt-öppet kundcenter. Vid 

oförutsedda händelser ska vi kommunicera genom hemsida och mobil-app. Genom realtidssystemet 

ska resenären kunna följa trafiken och se om förseningar har uppstått.  

Vårt produktutbud ska vara enkelt och anpassat utifrån resenärens behov och göra resande över 

länsgränsen möjlig. 

Genom dialog med kommunerna och Trafikverket ska vi verka för att bytespunkterna upplevs som 

trygga och bekväma. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Intentionen att leverera realtidsinformation under året har inte kunnat uppnås. De tekniska utmaningarna har 

visat sig vara större än våra tidigare bedömningar allt eftersom vi kartlagt metoden för införande. De personella 

resurserna för att utveckla realtidsinformation inom förväntad tidsram är inte tillräckliga. Förstärkningar inom 

IT-området bedöms nödvändiga för att motsvara förväntningarna på utvecklingstakt och leveranssäkerhet.  

Andelen kunder som är nöjda med Din Tur är i stort oförändrad jämfört med förgående år och når inte upp till 

indikatorernas målvärden. Vi kan konstatera att vi har satt högre målvärden för indikatorer inom målområdet 

jämfört med det nationella snittet. 

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2018 
Målvärde 

2018 
Utfall aug 

2018 
Utfall apr 

2018 
Utfall 2017 

Andelen nöjda och mycket nöjda resenärer11 (%) - 55 - - - 

Nöjdhet med bolaget (andelen av svarande som 

är nöjda med Din Tur) (%) 

Nationellt snitt 

53/4212 

 

59/53 

70 52/41 

 

59/53 

50/39 

 

60/53 

 

 

53/39 

 

58/51 

Nöjdhet med senaste resan (andelen av svarande 

som är nöjda med sin senaste resa med Din Tur) 

(%) 

Nationellt snitt 

76/76 

 

79/79 

85 76/76 

 

78/78 

74/75 

 

 

80/80 

74/74 

 

76/76 

NPS (Net Promoter Score dvs andel som skulle 

rekommendera vänner och bekanta att resa med 

Din Tur) (%) 

Nationellt snitt  

25/18 

 

- 

55 24/18 25/18 26/16 

 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Utveckla system för att leverera 

realtidsinformation.  

0,4 Adm chef X  Ny inriktning på arbetet från september 2018 att 

basera utropen på trafikföretagens egna inrättade 

teknik på sina respektive bussar. Därmed behöver 

inte realtidsfrekvensen utvecklas och genomförs ej. 

 
Beskrivning av aktivitet: 

Utveckla hörbarhet på utropssystem i bussarna och skyltning av 

avgångstider på hållplatser samt utveckla digitala produkter för köp 

                                                      

11 Kan ej följas upp, saknar mätvärde i statistiken från Kollbar 

12 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (- xx = antal procent av resenärer  - yy = antal procent av allmänheten) 
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via mobiltelefon samt möjlighet att validera digitaliserade produkter. 

Nytt utropssystem håller på att implementeras på länets bussar. 

Installationer har gjorts på bussar i Härnösand. Utprovning av 

inställningar för bästa hörbarhet i de olika bussmodellerna pågår. 

Takten i införandet resurskrävande. Utveckling av realtidsfrekvensen 

med stöd av ny server hos biljettmaskinleverantör för att leverera 

säkrare realtidsinformation. 

Möjlighet till köp av biljetter 

via mobiltelefon. 

 Adm chef 
✓ 

Enkelbiljetter och sommarlovskort är 

digitaliserade. Företagskortet är framtagen som 

digital produkt under 2018, men lanseras under 

2019. Ambitionen är att Din Turs samtliga 

produkter ska kunna köpas i mobiltelefon. 
Beskrivning av aktivitet: 

Installera optiska läsare till 

samtliga bussar i den 

upphandlade i trafiken 

0,4 Adm chef X Installation påbörjas under kvartal 4 och slutförs 

kvartal 1 2019 och finansieras inom ramen för Koll 

2020. 

Lägre kostnad än beräknat för inköp En lägre årlig 

kostnad än beräknat för licenser. Kostnaden blir 

totalt 10 800kr för alla läsare (270st *40kr). Vid 

årets slut var 40 optiska läsare installerade. 

 

Beskrivning av aktivitet: Vår bedömning är att det kräver en 

investering om 2,0 mnkr som kan skrivas av på fem år. Det innebär en 

årlig kostnad om 0,4 mnkr. All övergång till digitala lösningar ska ske 

med en övergångsperiod för att säkerställa bästa möjliga tillgänglighet 

för så många som möjligt. 
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Hållbarhet: Behovsanpassad kollektivtrafik bidrar till ett hållbart 
och inkluderande samhälle 

Delmål: Kollektivtrafik bidrar till social inkludering 

Med social inkludering menar vi att människor kan ta del av viktiga samhällsfunktioner oavsett 

ekonomiska, fysiska eller psykiska förutsättningar. 

Kollektivtrafik kan bidra till att överbrygga sociala skillnader. Med en relevant kollektivtrafik har 

fler människor möjlighet till sysselsättning. Därför går det inte endast att mäta antalet resande och 

kostnaden för kollektivtrafik för att utvärdera behovet av kollektivtrafik. En busslinje kan ibland vara 

ekonomiskt försvarbar ur ett samhällsperspektiv trots lågt resande. Däremot är det hela tiden viktigt 

att värdera alternativa lösningar som kan vara mer kostnadseffektiva men ändå fylla samma behov. I 

dialogen med våra medlemmar konsekvensbeskriver vi åtgärder ur ett socialt perspektiv. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

Samtliga åtgärder är genomförda. Under sommarlovet erbjöds alla skolungdomar från årskurs sex till andra 

året på gymnasiet avgiftsfritt resande på både buss och regional tågtrafik i hela länet. Av totalt 17 800 

skolungdomar aktiverade 10 580 korten, varav 7 400 användes för att genomföra 160 000 resor.  

Utöver regeringens satsning på sommarlovskortet har omfattande satsningar gjorts för att subventionera det 

kollektiva resandet främst för barn och skolungdomar i Härnösand, Timrå och Sundsvall. Dessa satsningar 

bedöms ha påverkat måluppfyllnaden positivt.  

Användare av Din Tur-app har ökat med ca 23 procent jämfört med föregående år och ligger 20 procent över 

målvärdet. En delförklaring till den ökade mängden användare ligger i att Sommarlovskortet distribuerades 

via app. Insatser från resenärsvärdar har succesivt ökat sedan starten 2017, målvärdet för 2018 är uppnått. 

Indikatorer för information och köpa färdhandling visar på en relativt låg nöjdhet i förhållande till nationellt 

snitt och målvärde. Bemötandet ombord på bussar visar på upplevelse som överstiger målvärdet.  

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 2018 
Målvärde 

2018 
Utfall aug 

2018 
Utfall 

april 2018 
Utfall 2017 

Antalet arbetade timmar i trafiksystemet av 

resenärsvärdar 

1 143 1 000 1 019 643 527 

 

Antalet användare av Din Tur-app  

Genomsnitt/mån 

-13 

29 20114 

289 800 

24 150 

 

28 059 

 

25 667 

 

23 610 

Bemötande ombord: Andel som instämt i 

påståendet ”Förarna och ombordpersonalen har ett 

trevligt bemötande” 

Nationellt snitt 

72/72 

 

77/77 

60 

 

72/71 

 

     76/77 

72/7215 

 

77/78 

85/82 

 

78/79 

                                                      

13 Inget mätvärde 2018 på antal användare då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018 

14 Genomsnitt beräknat på 11 månader, då statistikunderlag saknas för maj på grund av GDPR-införande maj 2018 

15 Utfallet  xx/yy på indikatorerna beskriver (xx = antal procent av resenärer och  yy = antal procent av allmänheten) 
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Bemötande kring service/information: Andel som 

instämt i påståendet ”Personalen på 

kundcenter/kundtjänst/trafikupplysning har ett 

trevligt bemötande” 

Nationellt snitt 

64/66 

 

 

72/71 

70 65/66 

 

 

71/70 

70/71 

 

 

71/70 

67/64 

 

 

73/72 

Information ombord: Andel som instämt i 

påståendet ”Jag får den information jag behöver 

ombord” 

Nationellt snitt 

63/62 

 

73/73 

70 

 

63/62 

 

72/72 

63/64 

 

72/72 

64/69 

 

74/74 

Information inför resan: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att få information inför 

resan (avgångstider, biljettpriser mm)” 

Nationellt snitt 

65/65 

 

 

77/76 

70 66/66 

 

76/75 

66/67 

 

76/75 

66/65 

 

76/76 

Köpa färdhandlingar: Andel som instämmer i 

påståendet ”Det är enkelt att köpa Din Turs 

biljetter och kort” 

Nationellt snitt 

73/72 

 

78/76 

70 73/73 

 

77/75 

76/75 

 

77/75 

73/70 

 

74/72 

 

Uppföljning av åtgärder för 
måluppfyllnad 

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Upprätta handlingsplaner för 

införandet av kommunala 

subventionerade produkter i 

Sundsvall och Härnösand 

0,0 Adm chef ✓ Produkterna infördes 1 juni, enligt beslutad 

tidsram. Handlingsplaner upprättade som stöd i 

införandet.  

Resandet upp till 19 år har ökat med 6 procent i 

Sundsvall och 21 procent i Härnösand jämfört 

med 2017. Beskrivning av aktivitet: Enligt beslut i direktionen juni 2017ska i 

samverkan med kommunala tjänstemän, trafikföretag och 

systemleverantörer en tid- och resursplan upprättas som stöd för 

införandet. 

Upprätta handlingsplaner för 

införandet av kommunala 

subventionerade produkter i 

Timrå 

0,0 Adm chef ✓ Produkten införd 1 juli, enligt beslutad tidsram. 

Handlingsplan upprättad som stöd i införandet. 

Resandet upp till 19 år har ökat med 1 procent 

jämfört med 2017.  

Beskrivning av aktivitet: Enligt beslut i direktionen 28 mars ska i 

samverkan med kommunala tjänstemän, trafikföretag och 

systemleverantörer en tid- och resursplan upprättas som stöd för 

införandet. 

Utarbeta en konsekvensanalys 

för införandet av 

Sommarlovskortet 

0,0 Adm chef ✓ Konsekvensanalys framgår av 

ärendebeskrivningen i beslutsunderlaget inför 

förbundsdirektionens beslut 18 maj 2018. 

Beskrivning av aktivitet: Regeringen har beslutat om att erbjuda de 

regionala kollektivtrafikmyndigheterna möjligheten att införa ett gratis 

sommarlovskort för särskild åldersgrupp skolelever. 
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Antal resande med sommarlovskort och barnbiljett  

Tabellen nedan visar antal resande med sommarlovskort och antal resande med barnbiljett perioden 

15 juni till 17 augusti 2018 samt antal resande med barnbiljett samma period föregående år. 158 304 

resor gjordes med sommarlovskortet 2018. Vid en jämförelse med föregående år är resandeökningen 

106 760 resor. Ökningen återfinns bland tågresor. 

Trafik-
område 

Trafikering 

Totalt 
resande 

2018 

Varav 
resande 

sommarlov
s-kort 2018  

Varav 
resande 

barnbiljett 
2018 

Totalt 
resande 

barnbiljett 
2017 

Förändring 
2018 - 2017 

Förändring 
2017 – 2018 

(%) 

O2 Höga Kusten 1 395 1 119 276 779 616 79% 

O3  Sollefteå tätort 616 269 347 557 59 11% 

O45  Sollefteå landsbygd 3 049 2 461 588 1 409 1 640 116% 

O6  Örnsköldsviks tätort 3 563 683 2 880 3 819 -256 -7% 

O7  
Örnsköldsvik – 

Husum, Gideå och 

Trehörningsjö 

496 280 216 441 55 
12% 

O8  
Örnsköldsvik – 

Solberg, Mellansel 

och Bredbyn 

831 415 416 736 95 
13% 

O9  
Örnsköldsvik – 

Skorped och 

Köpmanholmen 

753 328 425 806 -53 
-7% 

O10  Härnösands tätort 2 105 775 1 330 477 1 628 341% 

O1415  Sundsvalls tätort 102 687 20 209 82 478 105 927 -3 240 -3% 

O16 Sundsvall – Holm och 

Liden 
3 166 1 872 1 294 2 127 1 039 49% 

O1721 Njurunda – Sundsvall 

– Timrå 
54 739 28 346 26 393 42 053 12 686 30% 

O18 Sundsvall – Matfors 7 419 4 024 3 395 5 602 1 817 32% 

O20 Sollefteå – Kramfors - 

Härnösand 
13 645 9 708 3 937 8 829 4 816 55% 

O22 Härnösand landsbygd 902 465 437 60 842 1403% 

O23 Ånge landsbygd 2 422 1 206 1 216 2 487 -65 -3% 

S3 Tvärflöjten, 

Örnsköldsvik - 

Sollefteå – Östersund 

1 838 934 904 1 215 623 51% 

S4 Linje 331 Sollefteå - 

Sundsvall 
1 371 1 022 349 550 821 149% 

S5 Linje 201 Härnösand 

– Timrå – Sundsvall 
6 579 3 816 2 763 3 762 2 817 75% 

S6 Linje 50 Härnösand-

Örnsköldsvik 
1 506 1 046 460 851 655 77% 

Övrigt Y-buss, Norrtåg 80 847 80 348 499 682 80 165 - 

 Summa 289 929 158 304 130 603 183 169 106 760 58% 
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Delmål: Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 
funktionsnedsättning 

Vi satsar på att förbättra tillgängligheten i all trafik genom realtidssystem, audiell och visuell 

hållplatsinformation. Vi eftersträvar också god information om vilken tillgänglighet resenären kan 

förvänta sig i vår trafik genom hemsida, kundtjänst och app. 

Den särskilda persontrafiken regleras i särskild lagstiftning och gör resande möjligt för de som inte 

kan ta del av den allmänna kollektivtrafiken. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Andelen bussar med välfungerande hållplatsutrop och skyltinformation är för få. Under året har en ny 

inriktning fastställts för att lösa de tekniska hinder som fördröjt ett införande. Den nya inriktningen bedöms 

förbättra tillgängligheten till rimliga kostnader. Konsekvensen blir att tidpunkten för förbättrade utrop flyttas 

fram till hösten 2019. Sundsvalls och Örnsköldsviks tätorter är prioriterade vid införandet.  

Vi saknar i dag systemstöd för att återredovisa andel bussar med utrop.  

Det påbörjade arbetet med att utarbeta riktlinjer för länets hållplatser kommer att innebära en ökad fysisk 

tillgänglighet samt att tillgänglighetsinformation om de kartlagda hållplatserna fås via Din Tur app. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 2018 

Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall 
april 2018 

Utfall 2017 

Andel fordon som kontrollerats (%)  90 90 30 19  

 

25 

Andel bussar med audiellt utrop (%)     - 95 - - - 

Andel bussar med visuellt utrop (%)     - 95 - - - 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Ta fram riktlinjer för hur 

bytespunkter runt om i länet ska 

utformas samt var de geografiskt 

ska placeras 

0,0 Trafikchef X Påbörjad. Regionalt trafikförsörjningsprogram 

som beslutas i juni 2018 ligger grund för 

utvecklingen av arbetet avseende riktlinjer för 

bytespunkter. Genom projektet Koll 2020 ska 

utredning om bland annat tillgänglighet 

genomföras. Utredningen kommer att ligga 

som grund för framtagande av riktlinjer för 

bytespunkter. Åtgärden förväntas färdigställas 

under 2019.   

Beskrivning av aktivitet: När trafikförsörjningsprogrammet är antaget 

ska flera riktlinjer tas fram för att realisera 

trafikförsörjningsprogrammets intentioner. Det är prioriterat att ta fram 

en riktlinje för placering och utformning av bytespunkter i länet. 

Realisera projektet En 

kollektivtrafik för alla under 2020 

(Wilhelm och Partners) 

0,0 Utvecklings

-chef 

X Aktiviteten är bortprioriterad i 

trafikförsörjningsprogrammet efter inkomna 

remissynpunkter och genomförda fördjupade 

samråd. Arbetet som leddes av Wilhelm och 

Partners har resulterat i bilagan om 

tillgänglighet i trafikförsörjningsprogrammet. 
Beskrivning av aktivitet: Den tillgänglighetsanalys som tagits fram 

under 2016 realiseras i ett projekt benämnt En kollektivtrafik för alla 

2020. 
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Delmål: Minskad negativ miljöpåverkan 

Varje resa som en person gör med kollektivtrafik istället för med bil minskar den negativa påverkan 

på miljön. Sedan 2016 drivs all upphandlad linjelagd kollektivtrafik med fossilfria drivmedel. Vi 

jobbar vidare med att minska den negativa miljöpåverkan genom att få fler att resa med 

kollektivtrafik istället för med bil.  

Vi ska fortsätta vårt arbete med att anpassa bussarnas storlek efter transportens behov och därmed 

minska den totala energianvändningen i den linjelagda kollektivtrafiken. 

Vi ser en tendens till att sjukresorna ökar och blir längre. Vi ska verka för att fler har möjlighet att 

göra sina sjukresor i den linjelagda kollektivtrafiken. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

Andelen biodrivmedel per produktionskilometer för den linjelagda busstrafiken uppgår till 99,6 procent. 

Miljöstörande utsläpp från bussar i den linjelagda kollektivtrafiken fortsätter hålla låg nivå.  

De upphandlade trafikföretagen som kör för Din Tur använder biodrivmedlet hydrerad vegetabilisk olja 

(HVO100). Bränsletillverkare har inblandning med mellan 20-50 procent av en restprodukt från 

palmoljetillverkning kallad PFAD. Regeringen har beslutat om att ändra förordningen så att PFAD från den 1 

juli 2019 inte länger klassas som en restprodukt. Detta tillsammans med reduktionsplikten för 

drivmedelsleverantörer att blanda biodrivmedel i bränslet innebär att råvarubasen för framställning av HVO 

100 kraftigt reduceras. 

HVO100 är idag det mest använda biobränslet för busstrafik och vi tillsammans med landets övriga 

trafikhuvudmän och trafikföretag känner stark oro om framtida tillgång av bränslet. En brist på HVO100 kan 

innebära att bussar körs på fossilt dieselbränsle igen vilket ger negativa miljöeffekter.  

Sammantaget behöver Västernorrland bli bättre på hållbart resande. Din Turs åtgärder för att få resenärer att 

välja kollektivtrafiken före bilen bör stärkas. 

 

Indikatorer för att följa upp målet  Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall 
aug 2018 

Utfall april 
2018 

Utfall 
2017 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till det 

motoriserade resandet (%) 
12 12 11 12 11 

Mängden kväveoxider i linjelagd trafik per förbrukad 

kilowattimma (g/kWh) 
1,30 1,30 1,24 1,29 1,34 

Energianvändning per produktionskilometer i linjelagd 

trafik (kWh/km) 
3,2 3,1 3,1 3,2 3,0 

Biodrivmedelsandel per produktionskilometer (%) 99,6 97,0 99,3 99,0 98,2 

Nettoutsläpp koldioxid för all linjelagd busstrafik (ton) 2 013 - - - 2 277 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Anskaffning av en el-buss för att 

trafikera Kramfors centrumlinje 

0,6 Trafik-

chef 

X Genomförs ej. Vid ett införande i Kramfors-

trafikens omlopp krävs att elbussen kan 

depåladda och får därmed för kort drifttid. 

Infrastruktur för en elbuss är omotiverad ur ett 

kostnads- och nyttoperspektiv jämfört med 
Beskrivning av aktivitet: För att minska energianvändningen och 

bidra till en bättre stadsmiljö har det inkommit önskemål om att 
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anskaffa en el-buss till centrumlinjen i Kramfors. nuvarande HVO-drift.  

Utveckla dialogen med 

trafikföretagen inom den 

särskilda persontrafiken för att 

öka användningen av fossilfria 

drivmedel 

0,0 Trafik-

chef 

✓ Din Tur har en dialog med upphandlade företag 

om möjligheterna att använda fossilfria 

drivmedel. Den upphandlade särskilda 

persontrafik i Härnösand har 50 procent 

inblandning av fossilfria bränslen sedan slutet av 

2017. 

 

Sammanvägt bedöms åtgärden vara genomförd 
Beskrivning av aktivitet: Mellan 2014-2016 har stort fokus legat på 

omställning mot mer hållbara drivmedel i den allmänna 

kollektivtrafiken. Arbetet har påbörjats även i den särskilda 

persontrafiken och den kommer att prioriteras under de kommande tre 

åren. Vi kommer att föra dialog med trafikföretagen och se hur vi 

succesivt kan genomföra en hållbar omställning. 

Trafikföretag som bedriver 

trafik med fossilfria drivmedel 

ska lyftas fram som goda 

exempel 

0,0 Trafik-

chef 
X Ej genomförd.  

Beskrivning av aktivitet: Vi ska lyfta fram goda exempel på sociala 

medier som ett incitament för omställning. 

 

Delmål/Finansiellt mål: Resurseffektiv kollektivtrafik 

Resurseffektiv kollektivtrafik innebär att vi bedriver kollektivtrafik utifrån de behov och resurser 

som finns. Där det finns få resenärer kan det behövas alternativ till linjelagd kollektivtrafik. Det kan 

till exempel handla om att ersätta linjer med anropsstyrd trafik där resenären måste boka sin resa i 

förväg. 

Vi kommer att följa upp vad varje resa kostar och analysera möjligheter att minska den 

skattefinansierade delen genom att exempelvis öka intäkterna för varje resa. Det kan stå i konflikt 

med att skapa kollektivtrafik som ekonomiskt är tillgänglig för alla. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppnås. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet som antogs juni 2018 ger stöd för arbetet att optimera trafikutbudet 

utifrån prioriterade stråk och antal påstigande. Ansatsen är att öka resandet i prioriterade stråk samt att 

identifiera linjer med lågt resande som på sikt kan ersättas med anropsstyrd trafik, alternativt avvecklas. Inom 

ramen för Koll 2020 genomförs en tillgänglighetsanalys, en resvaneundersökning samt en linjenätsanalys. 

Dessa underlag förväntas redovisas under 2019, och kan då ligga till grund för vårt arbete för att öka relevansen 

av planerad trafik och därmed stärka resurseffektiviteten.  

I Sundsvall och Örnsköldsvik har ett omfattande trafikplaneringsarbete genomförts vilket ger goda 

förutsättningar för en mer resurseffektiv kollektivtrafik. Under 2018 avvecklades helgtrafiken på linje 50 samt 

anslutningsturerna på linje 202. Dessa neddragningar var beroende av de budgetförutsättningar som förelåg 

inför budgetbeslut 2019. 

Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet ligger på 12 procent, vilket är en svag ökning 

jämfört med 2017.  

Verksamhetens nettokostnader är 5,5 mnkr högre än budget, vilket motsvarar 1 procent. Skolkortsintäkterna har 

påverkats av de subventionerade produkterna i Härnösand och Timrå som infördes under sommaren 2018. 

Intäkterna ligger 3,7 mnkr under budget. Jämförelsen mellan budget och utfall avseende kommunalförbundets 

nettokostnader visar på en god budgetföljsamhet. 

Kommunala- och statliga subventioner medför att finansiering via intäkter från resenärer i den linjelagda 
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kollektivtrafiken kommer att minska och därmed minskar självfinansieringsgraden.  

En viktig uppgift är att öka samordningen av sjukresor och färdtjänstresor som Din Tur upphandlat och 

ansvarar för. Ökad samordning leder till lägre kostnader för kommunalförbundets medlemmar. Från och med 1 

augusti gäller ett nytt trafikavtal för färdtjänst i Sollefteå. Avtalet innebär att sjukresor och färdtjänstresor inte 

kan samordnas, vilket har lett till högre kostnader 2018. Sedan tidigare har Sundsvalls kommun upphandlat 

färdtjänstresor i eget avtal.  

Kostnaden per färdtjänst- och sjukresa har ökat totalt sett. Kostnaden per färdtjänstresa för Ånge kommun har 

minskat. Andelen samordnade sjukresor är lägre än föregående år. 

Anropsstyrd trafik är kostnadseffektiv för det behov som finns inom geografiska områden med lågt antal 

resande. Av de 103 upphandlade anropsstyrda linjerna i länet nyttjas ungefär hälften. För att öka attraktiviteten 

genom att underlätta beställning och betalning av resan behöver tekniska stödsystem utvecklas. Informationen 

om den anropsstyrda trafiken måste utvecklas mot de resenärsgrupper som är berörda. Antal nyttjade linjer med 

anropsstyrd trafik har minskat under året jämfört med tidigare år.  

Antalet sjukresor fortsätter att öka i antal samtidigt som antalet ensamåkande har ökat under 2018, vilket kan 

vara en bidragande orsak till att andelen samordnade resor minskat. 

Kostnaden per produktionskilometer är högre under 2018. Det höjda taxi-indexet från 2 till drygt 4 procent har 

ökat kostnaderna samtidigt som trafikavtalet för sjukresor i Sollefteå har ett högre pris. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall 
aug 
2018 

Utfall 
april 
2018 

Utfall 
2017 

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till 

motoriserade resande (%) 

12 12 11 12 11 

Jämförelse mellan verksamhetens nettokostnader och budget                   

avvikelse i procent 

avvikelse mnkr 

 

-1,1 

-5,5 

 

0  

0 

 

0,2 

0,7 

 

0,9 

1,5 

 

2,8 

14,2 

 

 
Nettokostnad per resa (kr)16 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

38,2 

92,1 

19,8 

40 

92 

28 

41,7 

96,3 

20,4 

36,1 

95,3 

17,5 

37,2 

91,4 

18,1 

 

4 

 

Nettokostnad per invånare (kr)17 1 970 - 962 448 1316 

Kollektivtrafikens självfinansieringsgrad18 (%) 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

22,2 

17,2 

29,1 

24,0 

19,0 

32,0 

22,3 

17,0 

29,6 

25,2 

19,5 

33,1 

24,3 

18,8 

32,0 

Andel trafikkostnad som finansieras av skolkortsintäkt(%) 

varav landsbygdstrafik 

varav tätortstrafik 

4,4 

5,7 

2,7 

4,1 

6,6 

3,0 

4,0 

5,2 

2,4 

5,3 

7,1 

2,9 

5,5 

7,0 

3,0 

Antal sjukresor 187 660 - 122 625 66 377 186 210 

Antal färdtjänstresor 178 72719 - 121 169 65 088 190 168 

Kostnad/sjukresa (kr per resa) 378 362 372 359 360 

Kostnad/färdtjänstresa (kr) Totalt Västernorrland 211 205 211 196 209 

 Kostnad/färdtjänstresa (kr) Ånge kommun 312 318 321 302 321 

                                                      

16 Justerat belopp i kolumn Utfall 2017 jämfört med Årsredovisning 2017. 
17 Nettokostnad per invånare beräknas utifrån kommunalförbundets totala nettokostnad, exklusive regionala tågtrafik, särskild persontrafik 

och Din Tur kundcenter, genom befolkningsmängden 21 februari 2019. 

18 Självfinansieringsgrad är andelen trafikkostnader för den linjelagda busstrafiken som täcks av externa biljettintäkter.  
19 Från och med 1 augusti ansvarar Sollefteå kommun för sin egna färdtjänstresor, som därmed inte kan samordnas med sjukresor. 
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Kostnad/färdtjänstresa (kr) Timrå kommun20 - - - - - 

Andel samordnade sjukresor (%) 58,29 58,00 58,40 60,31 59,12 

Andel samordnade färdtjänstresor (%)  

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå 

eget avtal from 1 augusti 2018 

57,66 59,20 57,10 59,03 59,23 

Andel samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 54,49 53,30 53,00 56,67 51,76 

Besparing samordnade sjukresor (%)  37,97 36,80 37,60 38,50 37,61 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%)  

Totalt Västernorrland, exkl. Sundsvalls kommun och Sollefteå 

eget avtal from 1 augusti 2018 

27,73 28,60 27,50 27,95 28,14 

Besparing samordnade färdtjänstresor (%) Ånge kommun 42,88 36,50 41,00 44,87 37,44 

Kostnad per produktionskilometer (kr) 20,62 20,05 20,29 20,32  

Antalet anropsstyrda linjer i Västernorrland  103 - 103 103 103 

 Antalet anropsstyrda linjer där resor bokats i Västernorrland 

exkl. Sundsvalls kommun  

52 - 44 37 56 

Kassalikviditet (%) 92 100 91 - 89 

 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Skapa förutsättningar för en 

attraktiv kollektivtrafik i 

glesbygden genom nya och 

innovativa lösningar 

0,0 Trafik-

chef 

✓ Arbetet pågår med att analysera möjliga kluster där 

förutsättningar finns för denna form av attraktiv 

kollektivtrafik i glesbygd genom Projekt Koll 2020, 

wp 4 Innovativ kollektivtrafik på landsbygden  

Ansvarig Rvn.  

Sammanvägt bedöms åtgärden vara genomförd 
Beskrivning av aktivitet: Detta skulle ske genom att öppna upp den 

särskilda persontrafiken, skolskjutsar för allmänheten mindre flexibla 

bussar av typen ”byabussen”. Utveckling av tjänster för att underlätta 

samordning av trafikslag och samåkning. Åtgärden kommer att 

genomföras inom ramen för Koll 2020 i WP 4- Nya tider. 

Utveckla trafikbokslutet som ett 

beslutsunderlag 

0,0 Trafik-

chef 

✓ Trafikbokslutet har utvecklats, exempelvis genom 

GIS-analyser av trafiken vilken ger en översiktlig 

bild som grund för strategiska beslut. 

 Beskrivning av aktivitet: Trafikbokslutet behöver utvecklas 

ytterligare för att utgöra ett relevant beslutsunderlag för 

kommunalförbundet och dess medlemmar. Trafikbokslutet ligger till 

grund för bland annat medlemmarnas behovsframställan. 

Förstärka ekonomistyrning och 

intäktsanalys 

0,7 Ekonomi-

chef 

✓ En controller har rekryterats med särskilt ansvar för 

intäktsanlys. 

Beskrivning av aktivitet: Myndighetens resurser för ekonomistyrning 

kommer att behöva förstärkas genom nyrekrytering av en controller. 

Controllern kommer bland annat att arbeta med att utveckla och 

anpassa intäktsfördelningssystem. Vi behöver säkerhetsställa 

intäktsfördelningen gentemot trafikföretag, övriga norrlandslän och 

medlemmar. Nuvarande intäktsfördelningssystem kan ej uppgraderas 

och saknar support. 

                                                      
20 Timrå överlämnade ansvaret för handläggning till myndigheten från och med 1 juli 2018. Kostnaderna för färdtjänstresor återredovisas 

2019. 
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Överta handläggning av Timrå 

kommuns färdtjänst 

0,0 Trafik-

chef 

✓ Övertagandet genomfört per 1 juli 2018. 

Beskrivning av aktivitet: Från och med juni 2018 övertar 

kommunförbundet handläggningen av färdtjänstresor från Timrå 

kommun. Fakturering sker enligt avtal. 

 

Självfinansieringsgrad per avtalsområde 

Högst självfinansieringsgrad har linje 201 som går mellan Sundsvall och Härnösand. I Örnsköldsviks 

tätort har självfinansieringsgraden ökat från 16 procent till 20 procent. I trafikområde Härnösand har 

däremot självfinansieringsgraden minskat från 11 procent till 7 procent.   

 

Trafik-
område 

Trafikering 2018 2017 2016 2015 2014 

 S5  Linje 201 53% 56% 48% 47% - 

O14/O15  Sundsvalls tätort 31% 33% 35% 36% 36% 

O17/O21  Njurunda - Sundsvall - Timrå 24% 25% 24% 23% - 

 O06  Örnsköldsviks tätort 20% 16% 22% 24% 26% 

 L10/L50  Linje 10 Härnösand - Örnsköldsvik 13% 17% 19% 20% 26% 

 O20  Sollefteå - Kramfors - Härnösand 15% 19% 19% 17% 18% 

 S4  Linje 331 Sollefteå - Sundsvall 17% 16% 18% 20% 20% 

 O345  Sollefteå tätort och landsbygd 16% 14% 16% 15% 14% 

 O07  Örnsköldsvik - Husum, Gideå och Trehörningssjö 10% 11% 15% 15% 14% 

 O18  Sundsvall - Matfors 14% 15% 14% 16% 15% 

 O08  Örnsköldsvik -Solberg, Mellansel och Bredbyn 12% 12% 14% 15% 15% 

 O23  Ånge landsbygd 10% 8% 12% 13% 10% 

 O02  Höga Kusten 7% 9% 12% 11% 9% 

 O09  Örnsköldsvik -Skorped och Köpmanholmen 11% 11% 11% 12% 14% 

 O16  Sundsvall - Holm och Liden 8% 7% 8% 8% 8% 

O10/O22 Härnösand 7% 11% 11% - - 
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Samordnade resor 

Din Tur har som uppdrag att samordna färdtjänstresor och sjukresor för fem av länets kommuner och 

Region Västernorrland. En samordnad resa är när flera resenärer åker i samma fordon, det kan vara 

hela sträckan eller en del av sträckan. Regionen står för kostnaden för sjukresor och kommunerna för 

övriga resor. När resorna samordnas delas kostnaden mellan parterna.  

Tabellen nedan visar att andelen samordnade resor har minskat under 2018. Sollefteå kommun 

upphandlade sina resor själva från och med 1 augusti vilket medför att resorna inte samordnas med 

de avtal som Din Tur tecknat för sjukresor. Detta innebär att kostnaderna för både Sollefteå kommun 

och Region Västernorrland ökar.  

 

Diagram: Andel samordnade resor (%) 

I och med att det nya, mer ekonomiskt fördelaktiga, trafikavtalet för den särskilda persontrafiken 

trädde i kraft 1 november 2015 ökade den procentuella besparingen trots att andelen samordnade 

resor minskade både under 2015 och 2018 då Sundsvalls kommun samt Sollefteå kommun 

upphandlat sina resor själva.   

Besparingen var under 2017 i snitt 34 procent, under 2018 i snitt 35 procent.  

Besparingen i procent är ett uttryck för hur mycket varje resa skulle ha kostat utan att samordnas i 

relation till kostnaden när resorna har samordnats.  

 

Diagram: Besparing samordnade resor (%) 
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Tillväxt: Kollektivtrafiken bidrar till starka och växande 
arbetsmarknadsregioner 

Delmål: Vi ska resurseffektivt öka resandet i prioriterade stråk 

Prioriterade stråk21 är de områden i Västernorrland där störst andel av befolkningen är bosatta och 

arbetar eller studerar i.  

För att öka resandet i de prioriterade stråken behöver vi effektivisera den linjelagda busstrafikens 

ledtider så att kollektivtrafiken kan konkurrera tidsmässigt med bilen. För tågtrafiken ska vi verka för 

att den medger kortare restider än bilen. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet uppfylls. 

Resandet i prioriterade stråk ökar med 1 procent. Resandeökningen i de prioriterade stråken är tydligast i 

landsbygdstrafiken med en ökning om 3 procent. Resandeutvecklingen på linje 191 är negativ med ett 

minskat resande på 10 procent, en del av det resandet har flyttats över till tågtrafik. Avveckling av 

Migrationsverkets boenden under de senaste åren har minskat resandeunderlaget. 

Resandepotentialen är stor för linje 201 och där genomfördes en trafikomläggning vid tidtabellskiftet i 

december 2018 med en snabbare infart till Sundsvall centrum. Linje 201 når en resandeökning på 4 procent.  

Sundsvalls tätortstrafik drabbades av ett stort antal inställda turer på grund av vädersituationen under vintern 

2018 når trots det en resandeökning på 1 procent. För tätortstrafiken i Sundsvall kommer ett förslag på ny 

trafikplanering att presenteras under början av 2019 för ett succesivt införande, baserat på de ekonomiska 

förutsättningarna och förändrad infrastruktur. Det tillsammans med en moderniserad infrastruktur innebär att 

vi bedömer att resandeutvecklingen blir positiv de kommande åren.  

I Örnsköldsvik gjordes inför 2018 en trafikomläggning. Under 2018-19 sker en vidareutveckling av den 

linjelagda trafiken som innebär en ökning av antalet turer på linje 401 och inrättandet en ny servicelinje 411. 

Resultatet för året är en positiv resandeutveckling på 5 procent. Resandet förväntas öka även under 2019.  

Den regionala tågtrafiken har ett minskat resande under 2018. Första kvartalets låga regularitet med många 

inställda turer har påverkat resandet på sträckan Umeå-Sundsvall negativt. Bedömningen är att resandet 

kommer att öka under 2019 genom de åtgärder som vidtagits för att öka regulariteten.   

 

Indikatorer att följa upp målet 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Förändring 
2017 -  
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall april 
2018 

Utfall 
2017 

Antalet resor i de prioriterade stråken22 

(nedan sammanslaget)  
8 979 874 - 1 % 5 622 058 2 918 804 8 874 690 

Landsbygdstrafik (50, 90, 120, 141, 142 

191, 201, 611) 
1 857 721 - 3 % 1 190 698 444 611 1 801 675 

Tätortstrafik Sundsvall 5 403 093 - 1 % 3 375 574 1 802 662 5 370 199 

Tätortstrafik Örnsköldsvik 1 222 244 - 5 % 740 786 470 218 1 165 562 

Regional tågtrafik (Norrtåg alla 

produkter) 
496 816 - -8 % 315 000 153 313 537 254 

                                                      

21 Prioriterade stråk definieras i det regionala trafikförsörjningsprogrammet  

22 Antal resor inklusive skolkort 
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Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Utreda fortsatt 

förstärkningstrafik eller ökad 

turtäthet på linje 120 

0,0 Trafik-

chef 

✓ 
Åtgärden genomförs inom ramen för 

linjenätsanalys av Sundsvalls tätortstrafik. 

Beskrivning av aktivitet: Linje 120 är en prioriterad linje med många 

resenärer. Vi behöver särskilt se över linjen med fokus på att ha god 

turtäthet och bra restider. Åtgärden kan innebära ökade kostnader på 

sikt. 

Utreda förstärkt trafik samt 

snabbare trafik på linje 201 

0,0 Trafik-

chef 

✓ 
Dialog med trafikutförare rörande utveckling är 

påbörjad. Linjens hållplatslägen och dragning 

kommer genomlysas under året. 

 Beskrivning av aktivitet: Linje 201 är en stark pendlingslinje men 

den har relativt dåliga restidskvoter i jämförelse med bilen. Därför 

finns det anledning att se över restiderna och behovet av förstärkning. 

Åtgärden kan innebära ökade kostnader på sikt. 

Delta i arbetet med nytt 

resecentrum i Sundsvall 

0,0 Trafik-

chef 

✓ Planeringen av Sundsvalls resecentrum är 

genomförd. Projektet går nu mot en 

genomförandefas vilket innebär endast mindre 

insatser för Din Tur. 

 

Beskrivning av aktivitet: Ett nytt resecentrum i Sundsvall kommer 

att vara en strategiskt viktig nod för kollektivtrafiken i länet. 

Delta i arbetet med 

ombyggnationen av Navet i 

Sundsvall 

0,0 Trafik-

chef 

✓ Din Tur har deltagit styrgrupp och arbetsgrupp 

för den nya centrala hållplatsen i Sundsvall 

(hållplats Stenstan). Projektet går under vintern 

2019 in i en genomförandefas vilket innebär 

endast mindre insatser för Din Tur. 

 

Beskrivning av aktivitet: Navet är en viktig kollektivtrafiknod i länet. 

Där är det mycket trafik som passerar och många människor som 

uppehåller sig. Det är av stor vikt att Navet blir en attraktiv mötesplats 

som lockar till resande och att resenären kan känna sig trygg där. 

Utreda den regionala trafiken i 

de prioriterade stråken för att 

eventuellt förstärka vid behov. 

0,0 Trafik-

chef 
X Inväntar analyser i Koll 2020, arbetet försenat.     

Åtgärden genomförs 2019 

De prioriterade stråken definieras i det Regionala 

trafikförsörjningsprogrammet som beslutas i juni 

2018. 

Stationslägesstrategi tas fram 2019 efter att 

linjenätsanalys är framtagen 

Beskrivning av aktivitet: I tidigare planer har arbetet med att ta fram 

en stationslägesstrategi funnits med. Arbetet pausade i och med att 

projekt Koll 2020 aktualiserades och att det görs inom ramen för 

projekt Mittstråket. Med stöd av Koll 2020 bör arbetet med att ta fram 

en stationslägesstrategi återigen prioriteras och medel avsättas. 

 

Delmål: Vi ska öka antalet resmöjligheter genom samverkan och 
innovation 

Vi samverkar med de angränsande länen för att nå gemensamma lösningar för produktutbud, 

produktgiltighet och teknikutveckling samt kommunikation med resenärerna. Genom samverkan 

med den kommersiella trafiken ökar antalet resmöjligheter. Därför strävar vi efter gränslösa tekniska 

lösningar med öppna system i enlighet med nationella standarder. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 
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Bedömningen är att målet uppfylls. 

Ett nytt samverkansavtal till och med 2020 avseende biljettsamverkan med X-trafik har undertecknats. Genom 

biljettsamverkan möjliggörs resor till och från Sundsvall i södergående riktning med 25 dubbelturer. 

Andelen bussar med installerade optiska läsare når inte målvärdet vid årsskiftet. Installationerna påbörjades i 

december och bedöms vara genomförda första kvartalet 2019. Alla förutsättningar för att installationerna ska 

lyckas är på plats, de optiska läsarna är levererade till trafikföretagen och deras tekniker har genomgått utbildning 

för installationsarbetet.  

Digitalt företagskort har tagits fram under året och kommer att lanseras i början av 2019. Under sommaren 

erbjöds skolungdom att åka gratis i kollektivtrafiken med ett digitalt sommarlovskort. 

Antalet användare av Din Tur app har ökat med 23 procent jämfört med 2017. 

Samtliga planerade åtgärder för att nå delmålet har genomförts. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall april 
2018 

Utfall 
2017 

Utbudsförändring genom biljettsamverkan 

SJ Mittbanan       (antal dubbelturer/må-fre) 

SJ Botniabanan   (antal dubbelturer/må-fre) 

X-trafik                (antal dubbelturer tåg och buss /må-

fre) 

 

0 

0 

25 

 

223 

4 

17 

 

0 

0 

22 

 

0 

0 

- 

 

0 

0 

- 

 

Andel bussar med installerade optiska läsare (%) 15 95 0 0 0 

Andel produkter som är digitaliserade24 (%) 20 80 20 20 20 

Antal användare av Din Tur-app (genomsnitt/mån)  29 201 24 15025 28 059 25 667 23 610 

 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Ta fram en plan för nästa 

generations biljett- och 

betalsystem i samverkan med de 

fyra nordligaste länen 

0,0 Adm chef ✓ Beställd projektrapport för nästa generations 

biljett- och betalsystem är levererad. Den utgör 

grund för den plan som ska leda fram till beslut 

under 2019 om hur det fortsatta arbetet ska 

bedrivas. 

Beskrivning av aktivitet: Åtgärden kan innebära en investerings- och 

driftskostnad på sikt. 

Investera nya biljettmaskiner 0,6 Adm chef ✓ Genomförd december 2018. 10 kompletta 

biljettmaskiner är inköpta. 

 Beskrivning av aktivitet: Vi ser ett behov av att köpa in ytterligare 

biljettmaskiner för att utrusta de bussar som idag saknar 

biljettmaskiner (t ex skolbussar). Åtgärden gör det möjligt att kunna 

nyttja skoltrafiken till den allmänna linjelagda trafiken. 

Investera biljettautomater i 0,1 Adm chef ✓ Sundsvalls kommun har anskaffat två 

                                                      

23 I budgetskrivelse uttrycks mätvärdet som 6000 för SJ  (9 dubbelturer per dygn=9*2*365) och 30 000  för X-trafik avgångar per år. Det 

bedöms inte vara ett funktionellt indikatorvärde för uppföljning av målet. 

24 Produktutbud: Periodkort/Reskassa, Enkelbiljett, Företagskort, Skolkort, Barnkort (gratis), totalt fem, varav Enkelbiljett och 
Företagskort är digitaliserade produkter. Det digitaliserade Företagskortet lanseras 2019, kv1. 

25 Målvärdet omräknat till användare per månad från totalt antal användare under året. 
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Sundsvall biljettautomater. Din Tur insats avser 

kommunikation om systemfrågor med FARA. 

Sundsvalls kommun står för införande och 

driftkostnader. 

 

Beskrivning av aktivitet: I väntan på att produkterna digitaliseras kan 

det finnas ett behov av att investera i biljettautomater i Sundsvall. 

Tanken är att på det sättet minska trycket på laddning ombord på buss 

vilket orsakar förseningar i trafiken. 

Utveckla samverkan med X-

trafik avseende biljetter och 

trafik. Aktiviteten påbörjas 

redan under 2017 

0,5 Adm chef ✓ Nytt samverkansavtal till och med 2020 beslutad 

av direktionen i december 2018. 

Beskrivning av aktivitet: I dag trafikerar X-trafik med både buss- och 

tågtrafik till Sundsvall. Det ekonomiska värdet för Västernorrland för 

trafiken uppgår till ca 2,0 mnkr. Nuvarande avtal reglerar både 

kostnader och biljettgiltigheter. Ersättningen för 2018 uppgår till 1 

mnkr och kommer successivt att öka till 2 mnkr till 2020. Dialog med 

X-trafik har inletts om en fortsättning på nuvarande samverkansavtal. 

Utveckla biljettsamverkan med 

kommersiella aktörer 

0,0 Adm chef ✓ I ansvarsfördelning mellan Din Tur och Norrtåg 

har Norrtågs styrelse ansvar för dialogen med SJ 

om en biljettsamverkan. 

Kommersiell busstrafik bedrivs sen tidigare i 

länet Y-buss med vilka vi har biljettsamverkan. 

Under året har en ny aktör etablerat sig, Flixbus, 

som bedriver sin trafik i samarbete med Y-buss. 

Därmed har Din Tur biljettsamverkan med 

Flixbus. 

Beskrivning av aktivitet: Norrtåg kommer att inleda en dialog om 

biljettsamverkan med SJ. 
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Medarbetare: Medarbetarnas kompetens och engagemang utgör 
kollektivtrafikens viktigaste tillgång 

Delmål: Målen är välkända för våra medarbetare 

Väl kända mål som genomsyrar hela verksamheten bidrar till medarbetarnas engagemang. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Målen i trafikförsörjningsprogrammet kommunicerades med all personal under en gemensam personaldag. På 

personalmöten har uppföljning av måluppfyllanden redovisats under året. I medarbetarsamtal och lönesamtal 

med närmaste chef utvärderas förmågan att nå kollektivtrafikmyndighetens mål och mål nedbrutna på 

individnivå.  

Alla planerade åtgärder i Verksamhetsplan 2018 är genomförda. 

Bedömningen i T1 och T2 var att målet skulle uppnås 2018. I december genomfördes en medarbetarenkät 

som visar på att målvärdena inte uppnås för indikatorerna. Andelen medarbetare som upplever att målen 

genomsyrar hela myndigheten har dock ökat med 12 procent från 2017.   

 

Indikatorer för att följa upp målet Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall 
april 2018 

Utfall 2017 

Andelen medarbetare som upplever att målen 

genomsyrar hela myndigheten (%) 

Benchmark26 

54 

 

69 

62  - - 42 

 

62 

Andelen medarbetare som upplever att de har mål 

kopplat till sitt arbete (%) 

Benchmark myndigheter  

68 

 

73 

100  - - 72 

 

74 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Att införa en 

verksamhetsplaneringsprocess 

0,0 Ekonomi-

chef 

✓ En verksamhetsplaneringsprocess är införd och 

kommer att utvecklas ytterligare inför arbetet 

med verksamhetsplan 2019. 

Beskrivning av aktivitet: Arbetet med att införa en 

verksamhetsledningsprocess kommer att slutföras under 2018. 

Årlig personaldag med fokus på 

mål och verksamhetsstyrning 

0,0 HR-chef ✓ Personaldag genomfördes 26 maj med fokus på 

mål och planer för framtiden samt föreläsning 

och övningar i området feedback.  

 Beskrivning av aktivitet: Personaldag med fokus på mål, 

verksamhetsstyrning och området feedback som identifierats i 

handlingsplanen för bättre arbetsmiljö. 

 

                                                      

26 Benchmarking mäts i eNPS (Employee Net Promotor Score) som är ett mätverktyg som utvärderar alla branscher i Sverige 
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Delmål: Medarbetarna har rätt förutsättningar att möta de förväntningar 
som ställs på verksamheten 

För att nå satta mål måste mål och medel harmonisera med varandra. Genom en tydlig 

planeringsprocess ges medarbetarna förutsättningar att på ett effektivt sätt prioritera sitt arbete för att 

bidra till måluppfyllelsen.  Uppdraget till myndigheten utgår från kommunalförbundets 

styrdokument och direktionens beslutade ambitionsnivå. 

 Utfall 2018 Årsprognos T2 Årsprognos T1 

Måluppfyllnad    

Analys 

Bedömningen är att målet inte uppfylls.  

Myndigheten har genomfört en medarbetarenkät som ger ett medarbetarindex avseende, arbetsmiljö, 

organisation, ledarskap samt vision och mål. I jämförelse med medarbetarenkäten som genomfördes 2017 

framgår att index ligger på samma nivå, 56 procent. Målet var att index skulle öka till 62 procent. Vid analys av 

medarbetarenkäten framgår att hälften av medarbetarna anger att de har tydliga uppdrag med rimliga 

förutsättningar vilket är en liten ökning jämfört med 2017. Strax över 60 procent anger att de har en bra balans 

mellan arbetets krav och sin egen kompetens och förmåga. 

Hälsoprofilbedömning med hälsokontroll har erbjudits all personal och betydligt fler medarbetare utnyttjar 

möjligheten till friskvårdsbidrag än tidigare. Sjuktalet är dock oförändrat jämfört med 2017 och ligger högre än 

målvärdet för 2018. 

I verksamhetsplan för 2018 finns många åtgärder kopplade till detta delmål. Huvuddelen av dessa åtgärder är 

genomförda. På grund av resursbrist återstår arbetet med att införa elektronisk fakturahantering, samt 

utformandet av en gemensam personalpolicy och jämställdhetsplan. 

 

Indikatorer för att följa upp målet 
Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Utfall aug 
2018 

Utfall 
april 2018 

Utfall 
2017 

Medarbetarindex27, hämtat ur medarbetarundersökning 

(MI) (%) 

56 62  - - 56  

 

Sjuktal (%) 4,8 3,7  4,9 8,1 4,8 

Antalet friskvårdstimmar registrerade i Agda (h) 192 1 40028 96 71 - 

Andelen av medarbetare som utnyttjar friskvårdsbidrag 

(%)  

52 50  39 18 16 

 

Uppföljning av åtgärder 
beslutade i budget 2018  

Belopp 
(mnkr) 

Ansvarig Status Analys/kommentar 

Utveckla 

verksamhetsplaneringsprocessen 

0,0 Ekonomi-

chef 
X Ej genomförd. 

Beskrivning av aktivitet: Budgetbeslutet ska brytas ner i en 

verksamhetsplan som beskriver ansvar och medel för att uppnå 

ambitionen i budgeten. 

Medarbetarindex, hämtat ur 0,0 HR-chef ✓ Medarbetarindex redovisas efter genomförd 

                                                      

27 Medarbetarindex utgår från arbetsklimat, ledarskap organisation samt visioner och mål. 

28 Antalet friskvårdstimmar kan mätas för medarbetare som arbetar dagtid vardagar. Medarbetare som arbetar skift kan inte utöva friskvård 

under arbetstid. Tidregistrering av friskvårdstimmar i tidsystemet Agda påbörjades 2018. 
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medarbetarundersökning medarbetarundersökning hösten 2018. 

 

Medarbetarenkätens svarsfrekvens för 2018 var 

73 procent jämfört med 81 procent 2017.  

 

Beskrivning av aktivitet: Under hösten 2018 genomförs en 

medarbetarundersökning riktad till alla medarbetare vid myndigheten. 

Indexområdena Arbetsklimat, Ledarskap, Organisation, Visioner och 

Mål. Undersökningen möjliggör att vi får fram ett medarbetarindex 

som kan jämföras med 2017 samt med andra arbetsplatser. 

Följa upp handlingsplan som har 

utarbetats från resultaten av 

2017 års medarbetarenkät 

0,0 HR-chef ✓ Fyra förbättringsområden ledarskap, 

arbetsmiljö/arbetsklimat, organisation och vision 

och mål ligger till grund för uppföljning i 

handlingsplanen.  

Handlingsplanen finns tillgänglig för 

medarbetarna på intranätet. 

Handlingsplanen avstämdes med fackliga 

företrädare från Vision på skyddskommittémöte 

december 2018. 

Beskrivning av aktivitet: Handlingsplanen följs upp under årets fyra 

skyddskommittémöten i samverkan med arbetsplatsernas 

skyddsombud samt på personalmöten, enhetsmöten, och 

verksamhetsmöten. 
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Ekonomisk analys 

Årets resultat 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat om 0,0 mnkr. I årets resultat ingår jämförelsestörande 

poster motsvarande 0,9 mnkr. De jämförelsestörande posterna är intäkter för viten från 

trafikföretagen för kvalitetsbrister. 

Kommunerna har sedan 2016 möjlighet att subventionera hela eller delar av värdet på kommunkortet 

och får då bekosta underskottet som uppstår mellan prislistan och subventionerat pris. 

Kommunalförbundet fakturerar kommunen underskottet, tillika subventionen, och den finns med 

som en intäkt för kommunalförbundet och redovisas så som medlemsbidraget. Kommunala 

biljettsubventioner är 54,4 mnkr högre än föregående år, vilket beror på att flera kommuner införde 

subventionerade kommunkort. Härnösands kommun införde tre subventionerade produkter. Dels en 

produkt för vuxna och en för seniorer där resenären betalar 50 kr och kommunen betalar 1 395 kr 

och dels ett barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen betalar hela kortets värde. 

Sundsvalls kommun införde ett barnkort där resenären betalar 100 kr och kommunen 722 kr och 

Timrå kommun införde ett barnkort där resenären reser avgiftsfritt och kommunen står för 529 kr.  

Årets medlemsbidrag uppgår till 396,1 mnkr och i jämförelse med föregående år har 

medlemsbidraget minskat med 10 mnkr. Den finansiella intäkten är en utdelning från det helägda 

dotterbolaget Bussgods i Västernorrland med 1,7 mnkr. 

Belopp, mnkr Utfall 2018 Utfall 2017 Utfall 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 

Verksamhetens intäkter 142,6 139,7 142,8 147,1 140,6 

Verksamhetens kostnader -670,8 -629,0 -593,9 -576,6 -556,8 

Jämförelsestörande poster 0,9 8,1 0,3 1,2 3,7 

Avskrivningar -4,1 -4,0 -8,1 -8,0 -6,7 

Verksamhetens nettokostnad -531,4 -485,3 -458,8 -436,4 -419,2 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 89,2 76,8 0,0 0,0 

Medlemsbidrag 386,1 396,1 382,0 436,6 419,0 

Finansiella intäkter 1,7 0 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0 0 

Årets resultat 0 0 0 0 0 

Exkluderas de jämförelsestörande posterna, uppgår nettokostnaden till 532,3 mnkr att jämföra med 

493,4 mnkr föregående år. Avvikelsen mellan åren är 39,0 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 8 

procent.  

Främsta orsaken till ökade nettokostnader är indexförändring vilken genererar ökade kostnader med 

21,0 mnkr. Indexutveckling har de senaste åren varit relativt låg vilket också gynnat 

kommunalförbundet men under 2018 har index ökat. Ytterligare orsaker till ökade nettokostnader är 

högre kostnader för resandeincitament än föregående år med 6,6 mnkr.  

Kostnaderna för tågtrafiken har ökat med 5,2 mnkr mellan åren. Den särskild persontrafik har högre 

kostnader än föregående år motsvarande 1,9 mnkr och främst orsaken till avvikelsen är högre 

kostnader för sjukresor. Det som också påverkar nettokostnaderna är minskade intäkter för skolkort 

med 4,5 mnkr.  

Avskrivningskostnader uppgick till 4,1 mnkr vilket är i paritet med föregående år.  

 

Belopp, mnkr Utfall 2018 Utfall 2017 Avvikelse 
Avvikelse 

(%) 

Verksamhetens nettokostnad exklusive 

jämförelsestörande poster 
-532,3 -493,4  -39,0 8 
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Likviditet och soliditet 

Kassalikviditet är ett mått som visar kommunalförbundets kortfristiga betalningsförmåga. För 2018 

uppgår likviditeten till 92 procent vilket innebär en ökning med tre procentenheter i jämförelse med 

föregående år. Ett riktvärde är att kassalikviditeten ska ligga på minst 100 procent. Rörelsekapitalet 

uppgår till 24,4 mnkr. Det negativa rörelsekapitalet beror på lägre kortfristiga fordringar och likvida 

medel i förhållande till kortfristiga skulder. Kommunalförbundets finansiella styrka mätt i soliditet 

uppgår till 0,5 procent, jämfört med föregående år har soliditeten minskat med 0,1 procentenheter. 

Eget kapital uppgår till 1,3 mnkr och är oförändrat de fyra senaste åren.  

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Verksamhetens intäkter har ökat med 2,1 procent, vilket är 2,9 mnkr. En av orsakerna till 

förändringen är bidraget från Trafikverket för att realisera sommarlovskortet. Kommunalförbundet 

har även fått ökade intäkter i form av EU-bidrag. Omförhandlade och nya avtal för att utföra 

kundtjänst bidrar till ökade intäkter. 

Den procentuella förändringen av verksamhetens kostnader följer i stort indexutvecklingen mellan 

åren. Trafikkostnaderna för den linjelagda busstrafiken har ökat med 29,4 mnkr till 421,5 mnkr 

mellan åren. Avskrivningarna har ökat 2,5 procent mellan åren. 

Budgetföljsamhet 

I resultatbudgeten för 2018 nettobudgeterats alla intäktsposter som rör administrativa nettokostnader 

under verksamhetens kostnader.  Från och med 2019 kommer även dessa poster att bruttobudgeteras. 

Det medför att när intäkterna analyseras utifrån resultatbudgeten blir budgetavvikelsen 13,3 mnkr. 

Avskrivningskostnaderna uppgick till 4,1mnkr vilket är 2,5 mnkr högre än budget.  

 

 

Resultat och kapacitet 2018 2017 2016 2015 2014 

Likviditet (%) 92 89 89 82 59 

Rörelsekapital, mnkr -24,4 -25,8 -26,8 -34,5 -42,5 

Soliditet enligt balansräkningen (%) 0,5 0,6 0,5 0,7 1,1 

Eget kapital, mnkr 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 

Intäkts- och kostnadsutveckling 
(förändring i %) 

2018 2017 2016 2015 2014 

Verksamhetens intäkter 2,1 -2,2 -2,9 4,6 6,2 

Verksamhetens kostnader 6,6 5,9 3,0 3,6 4,3 

Avskrivningar 2,5 -50,8 1,3 19,2 31,5 

Verksamhetens nettokostnad exkl. 

jämförelsestörande poster  7,9 7,5 4,9 3,5 4,1 

Belopp, mnkr Utfall 2018 Budget 2018 
Budget-

avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Verksamhetens intäkter 142,6 129,3 13,3 10% 

Verksamhetens kostnader -670,8 -653,6 17,2 3% 

Jämförelsestörande poster 0,9 0,0 0,9 - 

Avskrivningar -4,1 -1,6 2,5 159% 

Verksamhetens nettokostnad -531,4 -525,9 5,5 1% 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 87,3 56,3 65% 

Medlemsbidrag 386,1 438,6 52,5 12% 

Finansiella intäkter 1,7 0 1,7 - 

Finansiella kostnader 0 0 0 - 

Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 - 

Årets resultat 0 0 0 - 
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Vid en jämförelse med budget när engångsposterna är exkluderade är avvikelsen 6,4 mnkr 

motsvarande 1 procent. Budgetavvikelsen beror bland annat på högre kostnader för 

resandeincitament med 8,1 mnkr och högre kostnader för särskild persontrafik med 2,6 mnkr än vad 

som budgeterats. Kostnader för tågtrafik är 4,7 mnkr lägre än budget. Det som även påverkar 

verksamhetens nettokostnad är lägre intäkter för skolkort med 2,9 mnkr än budget. 

 

Belopp, mnkr Utfall 2018 Budget 2018 
Budget-

avvikelse 
Avvikelse 

(%) 

Verksamhetens nettokostnad exklusive 

jämförelsestörande poster 
532,3 525,9 6,4 1 

Balanskravet 

Balanskravet innebär att kommunalförbundets intäkter ska överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett 

underskott mot balanskravet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt balanskravet 

ska realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar avräknas mot balanskravet. 

Balanskravsutredningen visar att balanskravsresultatet för perioden är 0 mnkr. Eftersom 

kommunalförbundet finansieras av medlemmarna innebär det att såväl positiva som negativa resultat 

fördelas på medlemmarna i efterskott vid bokslutet och att balanskravet kommer att uppfyllas. I 

resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. 

Verksamhetens intäkter 

Verksamhetens intäkter uppgår till 142,6 kr och budgeterade intäkter är 135,4 mnkr. Det motsvarar 

en avvikelse om 7,2 mnkr. I tabellen nedan ingår även intäkter som härrör administrativa 

nettokostnader i kolumnen Budget 2018. Vid analys av intäkter jämförs utfallet även för dessa 

poster. Dessa budgeterade intäkter redovisas som administrativa nettokostnader och återfinns under 

verksamhetens kostnader i resultaträkningen. Det innebär att totalsumman för intäkter inte går att 

jämföra med budget under verksamhetens intäkter i resultatbudgeten.  Från och med budget 2019 

budgeteras alla intäkter och kostnader brutto.  

Biljettintäkterna är 6 procent högre än budget för perioden. I budget 2018 är biljettintäkterna 

uppräknade med 1 procent. I tertial två skedde en indexförändring av biljettpriser vilket resulterade i 

en högre indexnivå än vad som budgeterats inför det sista tertialet. Effekten av indexförändringen 

blev högre biljettintäkter än budget under året. Intäkter för företagskort har ökat med 21 procent 

mellan åren, vilket kan vara en effekt av arbetet i projektet Hållbara resor. 

Skolkortsintäkter uppgår till 19,8 mnkr vilket är 2,9 mnkr lägre intäkter än budgeterat. Främsta 

orsaken till att intäkterna har minskat är på grund av de subventionerade kommunkorten i 

Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand som ersätter skolkorten.  

Intäkter för Bussgods är 0,6 mnkr lägre än dels budget och dels föregående år. Det beror främst på en 

för hög avräkning under 2016-2018 vilken har reglerats under 2018 och påverkar intäkterna med 0,4 

mnkr.  

I jämförelse med föregående år har intäkterna ökat med 3,1 mnkr, motsvarande 2 procent. Det beror 

bland annat på Trafikverkets bidrag för sommarlovskortet på 3,7 mnkr för 2018.  

Balanskravsutredning (mnkr) 2018 2017 2016 2015 2014 

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,0 0,0 0,0 0,2 1,1 

Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 -0,1  -1,1 

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Återföring av orealiserad förlust värdepapper 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 

Medel efter/från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Periodens balanskravsresultat 0,0 0,0 0,0 0,1 1,1 
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Ytterligare orsak är att skolkortsintäkterna har minskat med 4,5 mnkr från föregående år, 

motsvarande 19 procent. Vid en jämförelse av skolkortsintäkter från sista tertialet 2018 med 

motsvarande period föregående år, har intäkterna minskat med 1,7 mnkr i kommunerna Timrå och 

Härnösand. Detta på grund av det helt subventionerade barnkortet som infördes under sommaren 

2018 som ersätter skolkorten. 

Det som också påverkar intäktsnivån är bidrag från Tillväxtverket gällande projekten Hållbara Resor 

och Koll 2020. Dessa bidrag är 1,7 mnkr högre än föregående år. Genom projektet Koll 2020 har EU 

–bidrag på 1,5 mnkr återsökts för införandet av optiska läsare till samtliga linjelagda bussar. För att 

finansiera upphandlingen av det digitaliserade företagskortet i projektet Hållbara Resor har medel på 

0,8 mnkr återsökts. 

Omförhandlade avtal för kundservice och anropsstyrdtrafik samt även nya avtal bidrar till ökade 

intäkter om 1,0 mnkr. Övertagande av färdtjänsthandläggningen för Timrå kommun och nytt avtal 

om färdtjänstsamordning med Sollefteå kommun bidrar till högre intäkter om 0,5 mnkr i jämförelse 

med förgående år. 

I juni 2017 infördes biljettkontroller på bussarna i länet. Vid en jämförelse mellan åren har intäkterna 

för biljettkontrollavgifter ökat med 0,2 mnkr, vilket bland annat beror på att det är helårseffekt för 

2018. Intäkterna har dock minskat under sista tertialet till följd av resursbrist vilket resulterade i färre 

antal kontroller.  

Inför sommarlovet 2018 infördes det så kallade Sommarlovskortet som innebar fria resor med tåg 

och buss i hela länet för skolungdomar från årskurs 6 till år 2 på gymnasiet. Insatsen finansierades 

genom ett bidrag från näringsdepartementet på 8,7 mnkr. Av dessa 8,7 mnkr har vi intäktsfört 3,7 

mnkr. Dessa intäkter täcker de kostnader som uppstått i samband med införandet av 

Sommarlovskortet motsvarande 2,1 mnkr. Kostnaderna utgörs av incitamentskostnader 1,3 mnkr, 

kostnader för tågresor 0,6 mnkr och kostnader för utveckling av app 0,2 mnkr. Bidraget täcker även 

ett bedömt intäktsbortfall på 1,6 mnkr. Bidraget fördelas på medlemmarna enligt 

finansieringsmodellen. Beslut om införande togs efter att budget för 2018 fastställts och därav 

uppstår en positiv budgetavvikelse på 3,7 mnkr. Bidraget är ej slutredovisat till Trafikverket. 

 

Sammanställning, mnkr 
Utfall  
2018 

Budget 
2018  

Budget-
avvikelse 

  
Utfall  
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Biljettintäkter 105,9 100,1 5,8 6% 105,9 0,0 0% 

Skolkortsintäkter 19,8 22,8 -2,9 -13% 24,3 -4,5 -18% 

Resplusintäkter  2,8 2,5 0,3 12% 2,6 0,2 9% 

Bussgodsintäkter 0,3 0,9 -0,6 -65% 0,8 -0,5 -62% 

Bidrag, samverkande system 3,5 3,0 0,5 17% 3,0 0,5 17% 

Bidrag, sommarlovskortet 3,7 0,0 3,7 - 0,0 3,7 - 

EU-bidrag 2,3 3,3 -1,0 -30% 0,6 1,7 296% 

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,3 0,3 0,0 16% 0,1 0,2 126% 

Reklam på buss 0,8 0,7 0,0 6% 0,7 0,1 10% 

Kundservice och 

anropsstyrdtrafik 
1,4 1,2 0,2 20% 0,4 1,0 265% 

Färdtjänsthandläggning 0,5 0,4 0,2 45% 0,3 0,3 102% 

Färdtjänstsamordning 0,2 0,2 0,0 10% 0,0 0,2 - 

Persontransporter 0,6 0,0 0,6 - 0,5 0,1 31% 

Utdebiterad tid 0,2 0,0 0,2 - 0,0 0,2 - 

Intäkter taxametertömning  0,1 0,1 0,0 -4% 0,1 0,0 -6% 

Övriga intäkter 0,1 0,1 0,0 52% 0,3 -0,1 -45% 

Summa verksamhetens 

intäkter 
142,6 135,4 7,2 5% 139,5 3,1 2% 
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Trafikkostnader för linjelagd busstrafik  

Trafikkostnaderna uppgår till 450,9 mnkr för verksamhetsåret och den budgeterade kostnaden till 

443,2 mnkr. Avvikelsen 7,7 mnkr mellan utfall och budget, härrör främst från den högre kostnaden 

för året som resandeincitamenten med 8,1 mnkr utgör. 

Kostnaden för försäljningsprovision har 0,1 mnkr högre utfall än budget. För bankkostnader är 

utfallet 0,2 mnkr högre än budget. I bankkostnader ingår bland annat avgifter för bank- och plusgiro, 

avgifter för värdehantering, servicebox samt olika transaktionsavgifter för betalning, till exempel 

biljettköp via app., swish eller med kreditkort via hemsidan.  

I jämförelse föregående år har kostnaderna ökat med 29,4 mnkr. Avvikelsen med 15,0 mnkr för 

tätortstrafiken och 14,0 mnkr för landsbygdstrafiken, hänför sig dels på resandeutvecklingen och de 

ökade kostnaderna för resandeincitamenten och dels på kostnader för Indexutvecklingen då 

indexkorgarna ligger runt 12 procent jämfört med föregående år med 9 procent.  

Kostnaderna för provision till försäljningsställen har ökat med 0,2 mnkr i jämförelse med föregående 

år till följd av en ökad försäljning. För bankkostnader är ökningen 0,2 mnkr och även det till följd av 

ökar försäljning och nedladdning av våra reseprodukter.  

Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Tätortstrafik -190,2 -184,5 -5,7 3% -175,2 -15,0 8% 

Landsbygdstrafik -256,1 -254,4 -1,7 1% -242,1 -14,0 6% 

Försäljningsprovision -1,9 -1,8 -0,1 5% -1,7 -0,2 11% 

Bankkostnader m m  -2,7 -2,5 -0,2 7% -2,5 -0,2 7% 

Summa -450,9 -443,2 -7,7 2% -421,5 -29,4 7% 

 

Index 

Trafikavtalen, vilka utgör lejonparten för majoriteten av myndighetens bruttokostnader, justeras 

årligen utifrån en avtalad indexmodell. Indexmodellen består främst av: AKI (arbetskostnadsindex), 

KPI (konsumentprisindex), ITPI 29-30 (prisindex för inhemsk tillgång), samt PPI (oljeprisindex) 

alternativt HVO (index för hydrerad vegetabilisk olja). Procentfördelningen mellan olika index i 

indexkorgarna varierar mellan trafikavtalen. Trafikkostnaderna uppräknas årligen med tre procent. 

För budget 2018 är indexuppräkningen tolv procent från trafik start 2014, tillika basår för 

indexberäkningen.  

Diskrepansen mellan budgeterad indexnivå och utfall har under året minskat betydligt. För den 

indexkorg som till största del regleras utifrån tätortstrafiken uppgår index från basåret till 10,5 

procent. Motsvarande indexkorg som till största del återfinns inom landsbygdstrafiken är index 13,3 

procent. Det sammanlagda snittindexet från basåret är 11,9 procent, att jämföra med budget på 12 

procent.  

Föregående år låg utfallet av snittindex på 6,9 procent från basåret 2014. Av komponenterna i 

respektive indexkorg är ökningen störst för perioden december 2017 till december 2018 på HVO 

index med 21,3 procent. Övriga index visar alla en ökning med 2,0 till 2,6 procent jämfört med 

föregående år.   

Kostnaden för index är 45,8 mnkr vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden uppgick till 

24,8 mnkr. Det är en ökning med 21,0 mnkr.  
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Tätortstrafik 

Den totala kostnaden för tätortstrafiken uppgår till 190,2 mnkr. I förhållande till budgeterade 

kostnader om 184,5 mnkr uppgår avvikelsen till 5,7 mnkr, motsvararande 3 procent.     

Trafikkostnaden uppgår till 159,4 mnkr och är 1,5 mnkr i högre än budget. Främsta orsaken till 

budgetavvikelsen är att kostnaderna för trafik inom Örnsköldsviks tätort är högre än vad som 

budgeterats. Den planerade utökningen av trafik och linjeomläggningen var budgeterad till 1,7 mnkr 

men kostnaden uppgår till 2,4 mnkr för åtgärden. För Sundsvall tätort tillkom en trafikbeställning i 

december 2017 med kostnader på 0,6 mnkr. Denna post finns inte med i budget 2018 då beställning 

kom efter budgetbeslut. Vidare har tillkommande trafik fakturerats från och med augusti med 0,2 

mnkr. 

Kostnaden för index uppgår till 18,2 mnkr och i förhållande till budget 19,7 procent, är avvikelsen 

1,6 mnkr i lägre kostnader.  

Två trafikområden i tätorten, Örnsköldsvik och Sundsvall, har ett så kallat incitamentsavtal med en 

fast och en rörlig del där den rörliga delen påverkas av antal resande. Kostnaderna uppgår till 10,2 

mnkr vilken kan jämföras med budget om 5,6 mnkr. Det är en ökning med 45,1 procent. Resandet 

har till exempel ökat inom Sundsvalls tätort med 467 900 resor vid jämförelse med 2015 som är 

basåret för resandeincitamentetsavtalet. För Örnsköldsvik är ökningen 574 500 resor för samma 

period. Budget för 2018 baserades på resandeutvecklingen från 2016. 

Förstärkningstrafik avser sådan trafik som utförs för att möta tillkommande behov inom 

tidtabellslagd trafik inom Trafikuppdraget. Förstärkningstrafiken syftar till att få med alla kunder och 

kan utföras tillfälligt eller mer långsiktigt samt på hel linje eller del av linje. Förstärkningstrafik 

förekommer både i form av oplanerad förstärkningstrafik och av planerad förstärkningstrafik. 

Planderad förstärkningstrafik kan uppstå vid trafikomläggning till följd av ombyggnad av vägnät.  

Kostnaden för förstärkningstrafiken är 0,4 mnkr lägre än budgeterad. Det beror främst på ett lägre 

behov av förstärkningstrafik i Örnsköldsviks tätort till följd av den utökade trafiken och 

linjeomläggningen. För övriga trafikområden ligger utfallet i samma nivå som budget.  

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden ökat med 13,8 mnkr. 

Kostnadsökningen beror främst på indexregleringen mellan åren med en ökning på 8,5 mnkr.  

Trafikkostnaderna har ökat med 1,6 mnkr i jämförelse med föregående år. Främsta orsaken är den 

utökade trafiken och linjeomläggningen inom Örnsköldsviks tätort med ökade kostnader om 2,4 

mnkr. För Sundsvall är utfallet 0,7 mnkr lägre jämfört med föregående år och det beror till största del 

på en senarelagd utökning av ytterligare fordon.  

Resandeincitament är 4,1 mnkr högre än föregående år till följd av det ökade resandet. Under året 

har det tillkommit fler subventionerade produkter som stimulerar resandet. 
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Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Trafikkostnad -159,4 -156,4 -3,0 2% -157,0 -2,4 2% 

Resandeincitament -10,2 -5,6 -4,6 45% -6,1 -4,1 40% 

Index -18,2 -19,7 1,5 -8% -9,7 -8,5 47% 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 0% -0,1 0,0 0% 

Förstärkningstrafik -0,8 -1,2 0,4 -44% -0,8 0,0 0% 

Avskrivning fordon -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 -3% 

Summa -190,2 -184,5 -5,7 3% -175,2 -15,0 8% 

 

Landsbygdstrafik 

Den totala kostnaden för landsbygdstrafiken uppgår till 256,1 mnkr och budget uppgår till 254,4 

mnkr. Budgetavvikelsen är således 1,7 mnkr vilket motsvarar -0,7 procent.  

Trafikkostnaden uppgår till 218,7 mnkr jämfört med budget om 221,7 mnkr. Budgetavvikelsen 

uppgår till 3,0 mnkr, motsvarande en procent.  Avvikelsen beror bland annat på en felbudgetering 

vid trafikförändring för vissa trafikområden inom landsbygdstrafiken. Det som också påverkar 

budgetavvikelsen är att införande av elbuss med budgeterade kostnader om 0,6 mnkr inte har 

realiserats under året. 

Ytterligare orsaker är att trafikområden Sollefteå-Kramfors-Härnösand, Höga kusten samt 

Örnsköldsviks landsbygd har sedan tidigare utökad trafik som inte är budgeterad, vilket påverkar 

budgetavvikelsen.  

Kostnaden för index uppgår till 27,6 mnkr och i förhållande till budget är avvikelsen 0,7 mnkr.  

Tre trafikområden inom landsbygd berörs av resandeincitamentsavtal. Sundsvall-Matfors, Timrå-

Njurunda samt linje 201 mellan Sundsvall och Härnösand. Kostnaderna uppgår till 4,0 mnkr vilken 

kan jämföras med budget om 0,5 mnkr, en ökning med 87,4 procent. Budgeten baserades på 

resandeutvecklingen från 2016 och 2017. Det ökade resandet leder till högre kostnader än vad som är 

budgeterat. För Timrå-Njurunda är budgetavvikelsen 2,6 mnkr, för Sundsvall-Matfors är avvikelsen 

0,4 mnkr och för linje 201 uppgår avvikelsen till 0,4 mnkr högre kostnader än budget. 

Kostnaden för förstärkningstrafik är 0,6 mnkr högre än budget. Budgetavvikelsen beror främst på 

ökad förstärkningstrafik inom Timrå-Njurunda med 0,4 mnkr och inom linje 201 med 0,4 mnkr. För 

Sollefteå-Kramfors-Härnösand med linje 90, linje 212 samt linje 215 är kostnaderna 0,3 mnkr högre 

än budget. För Sollefteå landsbygd med linje 41 är kostnaderna något högre med 0,1 mnkr. Sundvall 

landsbygd och Höga Kusten har en lägre kostnader med vardera 0,2 mnkr än budget. 

Vid en jämförelse med föregående år har den totala kostnaden för landsbygdstrafiken ökat med 14,0 

mnkr. Indexutvecklingen har ökat med 12,5 mnkr och är den främsta orsaken till avvikelsen men 

även utvecklingen av resandeincitamenten med en ökning på 2,5 mnkr påverkar.  

Trafikkostnaden har minskat med 1,4 mnkr mellan åren och det beror bland annat på lägre kostnader 

med 0,7 mnkr för avtalsområde Timrå-Njurunda. Ytterligare orsak är att område Sundsvall-Matfors 

har lägre trafikkostnader med 0,4 mnkr vilket beror på förändrad färdväg för linje 132 och linje 

133.För trafikområde Höga Kusten är trafikkostnaden 0,6 mnkr lägre på grund av en 

trafikbeställning med minskad trafik från december 2017.  

Kostnad för förstärkningstrafik har ökat med 0,3 mnkr mellan åren. Det beror främst på ökade 

kostnader för linje 201, Ådalen samt Sollefteå, jämfört med 2017.  
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Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Trafikkostnad -218,7 -221,7 3,0 -1% -219,8 1,1 -1% 

Resandeincitament -4,0 -0,5 -3,5 87% -1,5 -2,5 92% 

Index -27,6 -26,9 -0,7 3% -15,1 -12,5 45% 

Miljöincitament -1,1 -1,2 0,1 -9% -1,0 -0,1 9% 

Förstärkningstrafik -3,2 -2,6 -0,6 19% -2,9 -0,3 9% 

Avskrivning fordon -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 0% 

Summa -256,1 -254,4 -1,7 1% -241,8 -14,3 6% 

 

Kompletteringstrafik 

Kompletteringstrafik är trafik som körs där det inte finns möjlighet att bedriva kollektivtrafik med 

buss beroende på resandeunderlag och vägar. Den är till största del anropsstyrd och beställs genom 

Din Tur kundcenter. I länet har vi förnärvarande fyra linjelagda kompletteringstrafik med mindre 

fordon.  

Kostnaden för kompletteringstrafiken uppgår totalt till 2,0 mnkr och budgeterade kostnader uppgår 

till 2,4 mnkr. Budgetavvikelsen är 0,4 mnkr vilken motsvarar 21,1 procent. Avvikelsen beror främst 

på att kostnader om 0,6 mnkr för anropsstyrd trafik har budgeterats för Sundsvalls kommun men 

eftersom de har upphandlat denna trafik uppstår inga kostnader för kommunalförbundet.  

I övrigt har Timrå kommun och Sollefteå kommun vardera 0,1 mnkr lägre kostnader än budget för 

den anropsstyrda kompletteringstrafiken. Härnösands kommun och Kramfors kommun har däremot 

högre kostnader än budget med vardera 0,1 mnkr.  

För den linjelagda kompletteringstrafiken har Ånge kommun 0,1 mnkr högre kostnader än budget.  

Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Kompletteringstrafik, anropsstyrd 

taxi 
-1,3 -1,8 0,5 -38% -1,3 0,0 0% 

Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -0,7 -0,6 -0,1 8% -0,6 -0,1 2% 

Summa -2,0 -2,4 -0,4 23% -1,9 -0,1 2% 

Särskild persontrafik 

Kostnaden för den särskilda persontrafiken uppgår till 109,8 mnkr och budgeten uppgår till 106,9 

mnkr. Budgetavvikelsen är 2,9 mnkr, motsvarande en ökning på tre procent. Största avvikelsen finns 

under Region Västernorrlands sjukresor där kostnaden är 1,6 mnkr högre än budget. Antalet 

sjukresor har ökat med 1 452 till 187 660 resor under året, motsvarande en procent samtidigt som 

snittlängden på resorna har blivit längre vilket leder till ökade kostnader. 

Kostnaden för sjukresor uppgår till 71,6 mnkr, vilken kan jämföras med föregående år då kostnaden 

uppgick till 67,7 mnkr. Det resulterar i en kostnadsökning för regionen på 3,9 mnkr. Taxi-index som 

regleras årligen i trafikavtalen per 1 november är budgeterad med en ökning om 1 procent och 

utfallet blev drygt 2 procent samt ytterligare en höjning med drygt 4 procent från 1 november 2018. 

Ytterligare en bidragande orsak till kostnadsökningen är det nya trafikavtalet för sjukresor i Sollefteå 

kommun från och med 1 augusti som dels gett dyrare sjukresor än tidigare och dels lett till en 

minskad samordningsgrad när sjukresorna inte kan samordnas med färdtjänstresorna.   

Sammantagen kostnad för färdtjänst är 1,5 mnkr högre än budget och kostnaderna jämfört med 

föregående år har minskat med 1,6 mnkr. Den främsta anledningen till den minskade kostnaden är att 

kommunalförbundet inte hanterar Sollefteå kommuns kostnader från och med 1 augusti.  
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Störst avvikelse har Härnösands kommun med 1,0 mnkr högre kostnaderna än budget vilket 

motsvarar en budgetavvikelse om 24 procent. Antalet resor i Härnösand har ökat med 7 procent 

jämfört med föregående år, vilket har lett till en kostnadsökning med 1,2 mnkr. Den största ökningen 

av resandet består av färdtjänstresor som under året har ökat med 1 215 till 24 192 resor vilket 

motsvarar en ökning med fem procent. Antalet personer med färdtjänsttillstånd har ökat med 42 

jämfört med föregående år vilket kan vara en bidragande orsak till ett ökat antal resande. Antalet 

skolresor har fortsatt att öka med totalt 872 under året. Den största ökningen skedde under första 

halvåret men har under andra delen varit i nivå med föregående år.  

Antalet färdtjänstresor i Ånge har minskat med 22 procent från 5 819 till 4 562 resor. Antalet 

särskolresor ligger i paritet med föregående år och resor till daglig verksamhet har ökat. Den totala 

resandeminskningen motsvarar 11 procent. Antal färdtjänsttillstånd har minskat med 11 procent 

vilket innebär att 396 personer har tillstånd att resa med färdtjänst och det kan vara en bidragande 

orsak till ett minskat antal resande. Ånge kommun har 0,5 mnkr lägre kostnader än budget och 

kostnaden har också minskat jämfört med föregående år med 0,4 mnkr.  

 

Kostnaden för Timrå är 0,3 mnkr högre än budgeterat och 0,1 mnkr högre än föregående år. Antalet 

resandet har stagnerat totalt under året. Antal resande ökade till och med augusti för att sedan minska 

under resterande del av året. Antal färdtjänsttillstånd har minskat med 107 sedan 1 juni då Timrå 

kommun överlämnade handläggningen av färdtjänst till Din Tur kundcenter. Minskningen av antalet 

tillstånd för färdtjänst motsvarar 12 procent och kan vara en del i det minskade antalet resandet under 

senare delen av året.  

För Kramfors kommun är kostnaderna 0,4 lägre än budget och kostnaderna jämfört med föregående 

år har ökat med 0,2 mnkr. 

Örnsköldsviks kommun har 0,5 mnkr högre kostnader än budget och redovisar 0,3 mnkr högre 

kostnader än föregående år. 

Medlemmar, mnkr Utfall 2018 
Budget 

2018 
Budget-

avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Region Västernorrland -71,6 -70,0 -1,6 2% -67,7 -0,7 1% 

Ånge kommun -3,0 -3,5 0,5 -14% -3,4 0,1 -4% 

Sundsvalls kommun -0,1 -0,1 0,0 -3% -0,1 0,0 14% 

Timrå kommun -4,4 -4,1 -0,3 7% -4,4 0,1 -3% 

Härnösands kommun -5,1 -4,1 -1,0 24% -4,7 -0,4 9% 

Kramfors kommun -10,3 -10,7 0,4 -4% -10,2 -0,2 2% 

Sollefteå kommun -3,4 -3,2 -0,1 3% -5,8 0,0 0% 

Örnsköldsviks kommun -11,7 -11,2 -0,5 4% -11,5 -0,1 1% 

Summa  -109,4 -106,9 -2,5 3% -107,7 -1,9 2% 

Administrativa nettokostnader 

De administrativa nettokostnaderna uppgår till 50,9 mnkr och budget är 51,7 mnkr. 

Budgetavvikelsen uppgår till 0,8 mnkr, vilket motsvarar 2,0 procent lägre kostnader.  

Störst avvikelse finns under personal där kostnaderna är 1,5 mnkr lägre än budget. Intäkterna är 0,5 

mnkr högre än budget. Det beror på nya och omförhandlade kundtjänstavtal. På kostnadssidan blev 

utfallet av lönerevision lägre än budgeterat samt att en controllertjänst inte tillsattes förrän i 

december. En omdisponering av tjänster inom kundserviceorganisationen har också bidragit till 

minskade lönekostnader och arbetsgivaravgifter. Kostnaderna utföll 0,9 mnkr lägre än budget. 

Externa kostnader är 1,0 mnkr högre än budget. I externa kostnader ingår bland annat lokalhyra, 

försäkringskostnader, kostnader för bevakning och larm, föreningsavgifter för Svensk 

Kollektivtrafik, samt konsultkostnader. Budgetavvikelsen beror bland annat på högre kostnader för 

konsultarvode inom juridiska tjänster för stöd vid upphandling med 0,4 mnkr, samt även arvode för 

revision med 0,1 mnkr. En kostnad för ej redovisad försäljning med 0,2 mnkr har reserverats då ett 

försäljningsställe inlett konkurs i december 2018, vilken även påverkar avvikelsen. Porto och 
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kostnad för skrivare har ökat i och med tätare fakturering. Efter ombyggnaden av Din Tur 

kundcenter under förgående år har ytterligare justeringar skett av arbetsmiljön med högre kostnader 

för fler arbetsstationer och ljudabsorbeter för att möta utökade kunduppdrag.  

Det EU-finansierade projektet Hållbara Resor har slutförts under året med kostnader i paritet med 

budget. För projektet Koll 2020 som också är medfinansierat av EU är utfallet 0,3 mnkr lägre än 

budget. 

Inom ekonomienheten har kostnader för att införa elektronisk fakturahantering för både kund- och 

leverantörsfakturor budgeterats men aktiviteten har inte realiserats under året på grund av resursbrist. 

Därav har inte några kostnader belastat enheten.  

I jämförelse med budget redovisar Marknad 0,5 mnkr lägre i kostnader. Det beror bland annat på att 

planerade aktiviteter har utgått eller senarelagts tillföljd av arbetet med att hantera releaser av 

subventionerade kommunkort och sommarlovskortet. Upphandling av ny partner för reklam på buss 

samt ny reklambyrå har slutförts under hösten. En kostnadsreducering om 0,2 mnkr på tidtabeller, 

reklamartiklar samt trycksaker har skett.  

Kostnaden för Biljettmaskiner uppgår till 5,9 mnkr, vilket är 0,8 mnkr högre än budget. Det har skett 

en omflyttning av kostnader från enheten IT och telefoni till Biljettmaskiner för att få en samlad 

överblick av driftskostnaderna. Abonnemangskostnader, transaktionsavgifter GPRS för realtid, drift 

samt serviceavtal har haft en högre abonnemangskostnad än budgeterad. Ett utökat underhållsavtal 

med FARA för ökad funktionalitet enligt kravställan har medfört högre kostnaderna med 0,6 mnkr.  

Inom IT och telefoni redovisas 0,5 mnkr högre kostnader än budget. En omställning och 

nedstängning av servrar, samt genomgång av drift- och serviceavtal, har lett till en lägre kostnad med 

0,4 mnkr. Konsultkostnader för utveckling samt uppgradering av stödsystem är högre än budgeterat. 

En ytterligare orsak till budgetavvikelsen är utveckling av stödsystem. Bland annat kan nämnas 

Elmer 2 och Frida, för överföring av trafikdata till trafikentrepenörer, Elmer 2 används för filexport 

och Frida 2 för fordonsuppföljning.  Utveckling av Norrlandsservern, som är ett samarbete mellan de 

fyra norrlandslänen för en gemensam plattform för biljettering har också påverkat budgetavvikelsen. 

Under året ersattes den gamla personuppgiftslagen med den nya Dataskyddsförordningen29 som från 

25 maj 2018 gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 

personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Omställningskostnaden 

för GDPR om 0,3 mnkr var inte budgeterad då aktiviteten tillkommit senare än budgetbeslutet.  

Jämfört med föregående år är totalt utfall 0,3 mnkr lägre, vilket motsvarar 0,4 procent lägre 

kostnader. Personalkostnader har ett lägre utfall med 01 mnkr jämfört med föregående år, beroende 

på en pensionsutbetalning som upphörde under året. Även för Externa kostnader är utfallet lägre än 

föregående år med 0,6 mnkr, vilket motsvarar 12 procent.  

För Biljettmaskiner är kostnaderna 0,2 mnkr högre jämfört med föregående år, motsvarande 3 

procent, främst till följd av fortsatt underhåll och reparation av biljettmaskiner. För IT och telefoni är 

kostnaderna däremot 0,2 mnkr lägre, vilket motsvarar 2,4 procent. 

 

Nettokostnader (mnkr) 
Utfall 
2018 

Budget 
2018 

Budget-
avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 

Utfall 
2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Personal -28,6 -30,1 1,5 5,2% -28,7 0,1 0,3% 

Externt -5,0 -4,0 -1,0 -20,0% -5,6 0,6 12,0% 

Biljettkontroll  -0,6 -0,6 0,0 0,0% -0,5 -0,1 -16,7% 

Hållbara Resor -0,3 -0,3 0,0 0,0% 0,0 -0,3 -100,0% 

Koll 2020 -0,6 -0,9 0,3 50,0% 0,0 -0,6 -100,0% 

Förbundsdirektion -0,8 -0,8 0,0 0,0% -0,9 0,1 12,5% 

Ekonomienheten 0,0 -0,7 0,7 0,0% -0,4 0,4 0,0% 

                                                      
29 GDPR, The General Data Protection Regulation 
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Utvecklingsenheten -0,1 -0,2 0,1 100,0% -0,2 0,1 100,0% 

Hållplatsarbete -0,1 -0,1 0,0 0,0% -0,1 0,0 0,0% 

Marknad -0,4 -0,9 0,5 125,0% -0,7 0,3 75,0% 

Biljettmaskiner (drift och underhåll) -5,9 -5,1 -0,8 -13,6% -5,7 -0,2 -3,4% 

IT och telefoni -8,5 -8,0 -0,5 -5,9% -8,3 -0,2 -2,4% 

Summa -50,9 -51,7 0,8 1,6% -51,1 0,2 0,4% 
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Sammanställning medlemsbidrag 

Utfallet för medlemsbidraget är 386,1mnkr och budget är 438,6 mnkr. De medlemmarna med störst 

avvikelse är Härnösands kommun och Sundsvalls kommun. Främsta orsaken till avvikelsen är att 

införandet av subventionerade produkter inte var budgeterad. Det medför att medlemmarna får ett 

lägre medlemsbidrag. Den största procentuella avvikelsen har Härnösands kommun med en 

avvikelse om 71 procent, vilken motsvarar 20,5 mnkr. Kommunen har flera subventionerade 

produkter. Sundsvall kommun införde ett subventionerat barnkort vid halvårsskiftet och har sedan 

tidigare ett subventionerat kommunkort för seniorer. Det subventionerade seniorkortet fanns med i 

budget men det har sålts betydligt fler seniorkort än vad som budgeterats och avvikelsen uppgår till 

14,5 mnkr.   

Medlemsbidrag (mnkr) Utfall 2018 
Budget 

2018 
Budget-

avvikelse 

Budget-
avvikelse 

(%) 
Utfall 2017 

Avvikelse  
2018-2017 

Avvikelse  
2018-2017 

(%) 

Region Västernorrland 214,0 220,6 -6,6 -3% 200,5 14,2 7% 

Ånge kommun 10,6 10,5 -0,1 1% 10,5 -0,3 -3% 

Sundsvalls kommun 56,7 80,3 -23,6 -29% 66,6 -9,9 -15% 

Timrå kommun 17,3 19,0 -1,7 -9% 18,0 -0,6 -4% 

Härnösands kommun 8,4 28,9 -20,5 -71% 28,6 -20,3 -71% 

Kramfors kommun 26,6 26,2 0,4 2% 24,9 1,6 7% 

Sollefteå kommun 16,6 17,1 -0,4 -3% 18,5 -2,0 -11% 

Örnsköldsviks kommun 35,8 36,0 -0,3 -1% 28,6 7,2 25% 

Summa 386,1 438,6 -52,6 -12% 396,1 -10,1 -3% 
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Prognosavvikelse 

Ett sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerheten. Tillförlitliga prognoser skapar 

förutsättningar för kommunalförbundet att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar. 

Prognossäkerheten är även en viktig del inför arbetet med budget kommande år. Vid 

tertialuppföljning per april görs årets första helårsprognos och vid tertialuppföljning per augusti görs 

kommunalförbundets andra helårsprognos.   

Verksamhetens nettokostnader prognostiserades med 529,3 mnkr i april och prognosen ökade med 

0,4 mnkr i augusti och uppgick till 529,7 mnkr. Prognosavvikelsen motsvarar 0,4 procent för april 

och den förbättrades något för augusti där avvikelsen motsvarar 0,3 procent. 

Belopp, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikels

e 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Verksamhetens intäkter 142,6 135,7 6,9 5% 140,5 2,1 2% 129,3 

Verksamhetens kostnader -670,8 -661,3 -9,5 1% -665,6 -5,2 1% -650,6 

Jämförelsestörande poster 0,9 0,0 0,9 100% 0,0 0,9 100% 0,0 

Avskrivningar -4,1 -4,1 0,0 0% -4,2 0,1 1% -4,6 

Verksamhetens nettokostnad -531,4 -529,7 -1,7 0,3% -529,3 -2,1 0,4% -525,9 

Kommunala biljettsubventioner 143,6 119,8 23,8 17% 94,1 49,5 34% 87,3 

Medlemsbidrag 386,1 409,9 -23,8 -6% 435,2 -49,1 -13% 438,6 

Finansiella intäkter 1,7 0,0 1,7 100% 0,0 1,7 100% 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Jämförelsestörande finansiella poster 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Årets resultat 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 

Exkluderas jämförelsestörande poster och avskrivningar i verksamhetens nettokostnader är 

prognosavvikelsen i april 3,0 mnkr, motsvarande 0,6 procent. Vid uppföljningen i augusti är 

prognosavvikelsen 2,6 mnkr vilket är 0,4 mnkr närmare utfallet och en knapp procentuell avvikelse 

om 0,5 procent. 

 Belopp, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Verksamhetens nettokostnader 

exkl. jämförelsestörande poster 
532,3 529,7 2,6 0,5% 529,3 3,0 0,6% 525,9 

Verksamhetens intäkter  

Vid årets första uppföljning prognostiserades verksamhetens intäkter till 140,5 mnkr med en 

avvikelse på 2,1 mnkr jämfört med utfallet. Vid årets andra uppföljning prognostiserades intäkterna 

till 135,7 mnkr och avvikelsen är 7 mnkr i jämförelse med utfallet.  

Prognosen per augusti för biljettintäkter är 1,4 mnkr lägre än vid året första prognos per april. Vid 

den första prognosen hade inte införandet av de subventionerade kommunkorten i Härnösand, Timrå 

och Sundsvall genomförts. Effekten av kommunkorten är minskade biljettintäkter vilket också visar 

sig vid årets andra prognos. Utfallet för biljettintäkter blev något högre än prognosen per augusti, 0,5 

mnkr.  

I april prognostiserades skolkortsintäkterna 2,4 mnkr högre än vid prognosen per augusti. Införandet 

av de subventionerande barnkorten i Härnösand och Timrå under sommaren resulterade i minskade 

skolkortsintäkter vilket även prognosen per augusti visar. Utfallet blev 1,5 mnkr högre än prognosen 

per augusti. 

Prognosavvikelsen för bidraget gällande sommarlovskortet är vid en jämförelse mellan årets utfall 

och prognosen per april 3,7 mnkr. I augusti sker en prognosförbättring med 0,7 mnkr vilket resulterar 

i en något lägre avvikelse som uppgår till 3 mnkr jämfört med årets utfall. Avvikelsen beror på 
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osäkerhet kring vilka kostnader som kunde täckas av bidraget samt svårigheter kring bedömningen 

av vilket intäktsbortfall sommarlovskortet skulle generera. 

Intäkter från Bussgods prognostiserades till 0,7 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än utfallet både vid 

prognosen per april och vid prognosen per augusti. Det beror på en för hög avräkning under 2016-

2018 vilken har reglerats i slutet av 2018 och uppgår till 0,4 mnkr. 

Sammanställning, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Biljettintäkter 105,9 105,4 0,5 0% 106,8 -0,9 -1% 100,1 

Skolkortsintäkter 19,8 18,3 1,5 8% 20,7 -0,9 -5% 22,8 

Resplusintäkter  2,8 2,7 0,2 6% 2,6 0,2 7% 2,5 

Bussgodsintäkter 0,3 0,7 -0,4 -122% 0,7 -0,4 -119% 0,9 

Bidrag, samverkande system 3,5 3,3 0,2 6% 3,6 -0,1 -3% 3,0 

Bidrag, sommarlovskortet 3,7 0,8 3,0 80% 0,0 3,7 100% 0,0 

EU-bidrag 2,3 1,4 0,9 41% 3,3 -1,0 -42% 3,3 

Tilläggsavgift biljettkontroll 0,3 0,4 -0,1 -20% 0,3 0,0 -17% 0,3 

Reklam på buss 0,8 0,7 0,0 5% 0,7 0,0 5% 0,7 

Kundservice och anropsstyrdtrafik 1,4 1,4 0,0 2% 1,3 0,1 7% 1,2 

Färdtjänsthandläggning 0,5 0,5 0,0 -2% 0,3 0,2 37% 0,4 

Färdtjänstsamordning 0,2 0,0 0,2 100% 0,0 0,2 100% 0,2 

Persontransporter 0,6 0,0 0,6 100% 0,0 0,6 100% 0,0 

Utdebiterad tid 0,2 0,0 0,2 100% 0,0 0,2 100% 0,0 

Intäkter taxametertömning  0,1 0,1 0,0 13% 0,1 0,0 13% 0,1 

Övriga intäkter 0,1 0,2 0,0 -21% 0,1 0,0 34% 0,1 

Verksamhetens nettokostnad 142,6 135,7 7,0 5% 140,5 2,1 2% 135,4 

Verksamhetens kostnader  

Trafikkostnader för linjelagd busstrafik    

Den totala trafikkostnaden för linjelagd busstrafik uppgår till 450,9 mnkr i jämförelse med prognos 

april 443,7 mnkr samt augusti 442,1 mnkr. Utvecklingen under året visar dels ett ökat resande, vilket 

påverkar de trafikavtal som har resandeincitament och dels har gapet mellan utfall indexkorgar och 

budgeterad index minskat.   

Utfallet för provisioner uppgår till 1,9 mnkr, vilket var samma prognos som i april. Prognosen i 

augusti var neddragen till 1,8 mnkr, till följd av en vikande försäljningsutveckling under sommaren. 

Sannolikt har sommarlovskortet för barn och ungdomar bidragit till det, då målgruppen tidigare löst 

färdbevis under sommarperioden, då inte skolkort gäller. Försäljningsnivån hos Din Turs ombud, har 

ändå legat stabilt på samma nivå under året.  

Fler resenärer betalar idag med kort via hemsidan och swish, vilket genererar högre 

transaktionskostnader än tidigare. Vid prognosen i april lades nivån på 2,8 mnkr för året. Utfallet 

uppgår till 2,7 mnkr, vilket är 0,1 mnkr lägre än prognoserna för april och augusti. 

 

Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Budget 
2018 

      aug aug (%)   april apr (%)   

Tätortstrafik -190,2 -184,5 -5,7 -3,0% -185,0 -5,2 -2,7% -184,5 

Landsbygdstrafik -256,1 -252,9 -3,2 -1,2% -254,3 -1,8 -0,7% -254,4 

Försäljningsprovision -1,9 -1,8 -0,1 -5,3% -1,9 0,0 0,0% -1,8 

Bankkostnader m m  -2,7 -2,8 0,1 3,7% -2,8 0,1 3,7% -2,5 

Summa -450,9 -442,1 -8,9 -2,0% -443,7 -6,9 -1,6% -443,2 
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Indexutveckling 

Under sista tertialet steg framförallt indexvärdet för drivmedel, både inom HVO samt PPI diesel mer 

än bedömningen som gjordes vid årsprognosen i augusti. 

 

 

Tätortstrafik 

För tätortstrafiken prognostiserades den totala kostnaden till 185 mnkr i april och 184,5 mnkr i 

augusti. Utfallet uppgår till 190,2 mnkr, vilket är 5,2 mnkr högre kostnader än vid prognosen i april 

och 5,7 mnkr högre än prognosen i augusti.  

Utfallet för trafikkostnaden är 2,2 mnkr högre än prognosen i augusti. Den lägre kostnad som 

prognostiserades i april och augusti beror bland annat på att kostnaderna för Sundsvalls tätort  

respektive Örnsköldsvik tätort blev högre än den bedömning som gjordes.   

För resandeincitamenten visar prognoserna både i april och i augusti att resandeutveckling under året 

blev högre än beräknat. Prognosen för april räknades upp med 2,7 mnkr och prognosen i augusti med 

ytterligare 1,6 mnkr. En orsak till resandeökningen är det subventionerade barnkortet i Sundsvall 

som infördes under sommaren. Vid prognosen i augusti prognostiserades ett högre antal resande men 

inte tillräckligt. 

 

Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse Budget 

2018 
aug aug (%) april apr (%) 

Trafikkostnad -159,4 -157,2 -2,2 1% -157,6 -1,8 1% -156,4 

Resandeincitament -10,2 -8,2 -2,0 20% -7,1 -3,1 30% -5,6 

Index -18,2 -16,5 -1,7 9% -17,6 -0,6 3% -19,7 

Miljöincitament -0,1 -0,1 0,0 -18% -0,1 0,0 0% -0,1 

Förstärkningstrafik -0,8 -1,0 0,2 -20% -1,1 0,3 -32% -1,2 

Avskrivning -1,5 -1,5 0,0 0% -1,5 0,0 0% -1,5 

Summa -190,2 -184,5 -5,7 3% -185,0 -5,2 3% -184,5 

 

Landsbygdstrafik 

Utfallet för landsbygdstrafiken uppgår 256,1 mnkr och kan jämföras med prognosen för april om 

254,3 mnkr respektive prognosen för augusti om 252,9 mnkr.  
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Trafikkostnaden visar 2,6 mnkr lägre kostnad än prognosen i april. Vid en jämförelse med prognosen 

i augusti blev utfallet 0,7 mnkr i lägre kostnad. 

Utfallet för resandeincitament blev 2,0 mnkr högre än prognos april respektive 1,6 mnkr högre än 

prognos augusti. Effekten av tillkommande subventionerad produkt under andra halvåret i Sundsvall 

samt Timrå gav en högre tillströmning av resande än vad prognosen baserades på för trafikområde 

Timrå-Njurunda samt Sundsvall-Matfors. Även för linje 201 visar resandeutvecklingen en ökning av 

antalet resenärer. En svårighet har varit att prognostisera resandeutvecklingen till följd av effekten av 

de subventionerade produkterna.  

Indexutvecklingen av indexkorgarna under andra halvåret, har överstigit den prognostiserade 

utvecklingen. Förstärkningstrafiken prognostiserades i april att kvarstå på 2,7 mnkr. Effekten av 

resandeutvecklingen för hösten i trafikområde Sundsvall landsbygd, Timrå-Njurunda samt linje 201 

ledde till ett ökat behov av förstärkning och prognosen justerades i augusti till 3,1 mnkr för året. 

Behovet var dock större och utfallet är 0,1 mnkr högre kostnad än prognosen i augusti.   

 

Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse Års-

prognos 
april  

Prognos-
avvikelse 

Prognos-
avvikelse Budget 

2018 
aug aug (%) april apr (%) 

Trafikkostnad -218,7 -219,4 0,7 0,3% -221,3 2,6 1,2% -221,7 

Resandeincitament -4,0 -2,4 -1,6 -39,7% -2 -2,0 -49,7% -0,5 

Index -27,6 -25,4 -2,2 -8,0% -25,7 -1,9 -6,9% -26,9 

Miljöincitament -1,1 -1,1 0,0 0,0% -1,2 0,1 9,1% -1,2 

Förstärkningstrafik -3,2 -3,1 -0,1 -3,1% -2,7 -0,5 -15,6% -2,6 

Avskrivning -1,5 -1,5 0,0 0,0% -1,4 -0,1 -6,7% -1,5 

Summa -256,1 -252,9 -3,2 -1,2% -254,3 -1,8 -0,7% -254,4 

 

Kompletteringstrafik 

Prognosavvikelsen för kompletteringstrafik uppgick till 0,3 mnkr i april och 0,1 mnkr i augusti. För 

Sollefteå prognostiserades både i april och i augusti 0,1 mnkr högre kostnader för anropsstyrd trafik 

än utfallet.  

Även för Örnsköldsviks kommun prognostiserades högre kostnader om 0,1 mnkr i april men i 

prognosen i augusti minskades kostnaderna och prognosen är i paritet med utfallet.  

För Härnösands kommun prognostiserades ökade kostnader med 0,1 mnkr men vid årets slut hade 

inte kostnader ökat i den omfattning som prognostiserats. 

Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Komplettering, anropsstyrd taxi -1,3 -1,4 -0,1 -9% -1,6 0,3 -22% -1,8 

Komplettering, linjelagd taxi -0,7 -0,7 0,0 0% -0,7 0,0 0% -0,6 

Summa -2,0 -2,1 0,1 -7% -2,3 0,3 -16% -2,4 

Särskild persontrafik 

I den första tertialrapporten per april prognostiserade kostnaderna för särskild persontrafik till 107,0 

mnkr och i jämförelse med utfallet är prognosavvikelsen två procent. Prognosavvikelsen är vid en 

jämförelse mellan utfallet och den senaste årsprognosen i augusti 0,7 mnkr, vilken motsvarar en 

avvikelse om en procent. 

För sjukresekostnaderna är prognosavvikelsen 1,6 mnkr vid uppföljningen per april och 0,7 mnkr vid 

uppföljningen per augusti, vilken motsvarar tå respektive en procent. I den första prognosen i april 
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var bedömningen att antalet resande skulle vara i nivå med föregående år. Per augusti baserades 

prognosen på en resandeutveckling med ett ökat antal resande och att det nya trafikavtalet i Sollefteå 

från och med 1 augusti är ett dyrare avtal. 

Utfallet för Härnösands kommun ligger på samma nivå som prognosen per augusti. Bedömningen 

för prognosen i april med en avvikelse på 0,9 mnkr baserades på att resandet skulle fortsätta att ha 

samma tendens att öka i antal. Skolresorna som stod för en stor del av resandeökningen stagnerade 

under senare delen av året.   

I Ånge kommun är prognosavvikelserna 0,1 mnkr för de två uppföljningarna i april och i augusti. 

Bedömningen gjordes utifrån föregående års minskning av resor samt med samma tendens under 

året.  

För Timrå kommun är de prognostiserande kostnaderna 0,1 mnkr högre än utfallet. Bedömningen har 

baserats på att resandeutvecklingen skulle öka i en högre omfattning.   

Prognosavvikelsen för Kramfors kommun var per april 1,2 mnkr och per augusti 0,2 mnkr. 

Bedömningen av kostnaderna i april där prognosen var 9,1 mnkr jämfört med utfallet om 10,3 mnkr 

gjordes utifrån att skolresorna skulle fortsätta att minska i antal. Skolresorna kan fluktuera terminsvis 

och en annan prognos gjordes i augusti.    

Utfallet för Örnsköldsviks kommun uppgår till 11,7 mnkr och vid den första prognosen i april 

bedömdes kostnaderna till 11,1 mnkr med an prognosavvikelse om 0,6 mnkr motsvarande fem 

procent. Prognosen baserades på en resandeminskning med Örngruppens resor vilken förändrades 

under året. Vid uppföljningen i augusti var resandeutvecklingen inkluderad och kostnaderna 

prognostiserades till 11,6 mnkr. 

Sollefteå kommun har upphandlat sina resor själv från och med den 1 augusti vilket innebär att 

kommunalförbundet inte har några kostnader för färdtjänsten i Sollefteå kommun för årets fem sista 

månader 

Kostnadsslag, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
progno
s april  

Prognos-
avvikels

e 
april 

Prognos-
avvikels

e 
apr (%) 

Budget 
2018 

Region Västernorrland -71,6 -70,9 -0,7 1% -70,0 -1,6 2% -70,0 

Ånge kommun -3,0 -3,1 0,1 -4% -3,1 0,1 -3% -3,5 

Sundsvalls kommun -0,1 -0,1 0,0 12% 0,0 0,0 12% -0,1 

Timrå kommun -4,4 -4,5 0,1 -3% -4,5 0,1 -2% -4,1 

Härnösands kommun -5,1 -5,1 0,0 0% -6,0 0,6 -18% -4,1 

Kramfors kommun -10,3 -10,1 -0,2 2% -9,1 -1,2 12% -10,7 

Sollefteå kommun -3,4 -3,3 0,0 0% -3,3 -0,1 3% -3,2 

Örnsköldsviks kommun -11,7 -11,6 -0,1 1% -11,1 -0,6 5% -11,2 

Summa -109,4 -108,7 -0,7 1% -107,0 -2,4 2% -106,9 

 

 

Administrativa nettokostnader  

 Prognosavvikelsen för förvaltningskostnader vid en jämförelse mellan årets utfall och prognosen per 

april är 2,3 mnkr vilket motsvarar 4,5 procent av kostnaderna. För prognosen per augusti är 

avvikelsen 0,9 mnkr motsvarar knappt 1,6 procent.  

Personal visar en lägre prognos i augusti med 0,7 mnkr i jämförelse med utfallet. Det är till följd av 

att årets lönerevision gav ett lägre utfall än prognosen per april, samt att en controllertjänst tillsattes 

först i december. Ytterligare en orsak är en förändring av två tillsvidaretjänster som tillsätts från 
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vikariepoolen på Din Tur Kundcenter, effekten ger lägre arbetsgivaravgifter. Utfallet av intäkter är 

också högre än prognos då rörlig del gett högre intäkt. 

Utfallet för externa kostnader uppgår till 5,0 mnkr, vilket är 0,6 mnkr högre än vid prognosen per 

april och 0,2 högre än prognosen per augusti. Avvikelsen beror främst på högre kostnader än vad 

som prognostiserades för konsultarvoden för juridiska tjänster samt arvode för revision. Ytterligare 

orsaker som inte var med i prognosen är justering av kontorslandskapet på Din tur Kundcenter med 

fler arbetsplatser och ljudabsorbeter. Kostnader för ersättning med anledning av trafikstörning för 

linje 331 uppstod under sommaren. Fortsatt arbete med genomlysning av kostnader och översyn av 

avtal har bidragit till att motverka kostnadsutvecklingen. En kostnad för ej redovisad försäljning med 

0,2 mnkr har reserverats då ett försäljningsställe inlett konkurs i december 2018, vilken även 

påverkar prognosavvikelsen jämfört med augusti. 

Projektet Hållbara Resor har avslutats under året och utföll i paritet med prognosen per april. 

Avvikelsen mot prognosen per augusti beror på sent inkomna fakturor under sista tertialet. För 

projektet Koll 2020 är kostnaderna 0,3 mnkr lägre än prognosen per april. Däremot var prognosen 

per augusti för hårt neddragen med 0,3 mnkr. 

Kostnader för införande av elektronisk fakturahantering för kund- och leverantörsfakturor har 

prognostiserats till 0,7 mnkr vid uppföljningen i april och till mnkr vid uppföljning i augusti men 

aktiviteten har på grund av resursbrist inte genomförts och några kostnader har därför inte 

uppkommit.  

Åtgärder att minska kostnaderna för tidtabellsarbete och översyn av avtal, abonnemang och 

effektivitetsåtgärder med anledning av årsprognosen efter tertialrapporten per april har gett viss 

effekt. Inom marknad har dels neddragning med 0,1 mnkr av marknadsföringsprojekt skett samt att 

aktiviteter senarelagts till 2019.  

För Biljettmaskiner prognostiserades i april för en utökad servicekostnad för optiska läsare samt för 

GPRS med en konstaterad högre abonnemangskostnad än budgeterat. Vid prognosen i augusti 

flyttades servicekostnaden för optiska läsare till projektet Koll 2020. Under sista tertialet har 

omdisponering av kostnader lyfts från IT och telefon till Biljettmaskiner för en mer sammanhållen 

kostnadsbild.    

I prognosen för april konstaterades att kostnadsökningar för uppgradering av systemstöd var högre 

än befarat. Prognosen anpassades för att möta kostnadsökningen med omdisponeringar och 

besparingar. I prognosen vid uppföljningen i augusti konstaterades att kostnader för utveckling av 

systemstöd behövde justeras ytterligare samtidigt som serverkostnaden kvarstod. Därför utfördes en 

grundlig genomgång och omdisponering av kostnader. 

 

Nettokostnader, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Personal -28,6 -29,3 0,7 -2% -30,2 1,6 -6% -30,1 

Externa kostnader -5,0 -4,8 -0,2 4% -4,3 -0,7 14% -4,0 

Biljettkontroll  -0,6 -0,6 0,0 0% -0,6 0,0 0% -0,6 

Hållbara Resor -0,3 -0,1 -0,2 67% -0,3 0,0 0% -0,3 

Koll 2020 -0,6 -0,3 -0,3 50% -0,9 0,3 -50% -0,9 

Förbundsdirektion -0,8 -0,8 0,0 0% -0,8 0,0 0% -0,8 

Ekonomienheten 0,0 -0,5 0,5 0% -0,7 0,7 0% -0,7 

Utvecklingsenheten -0,1 -0,1 0,0 0% -0,2 0,1 -100% -0,2 

Hållplatsarbete -0,1 -0,1 0,0 0% -0,1 0,0 0% -0,1 

Marknad -0,4 -0,9 0,5 -125% -0,9 0,5 -125% -0,9 

Biljettmaskiner (drift och 

underhåll) 
-5,9 -5,4 -0,5 9% -6,2 0,3 -5% -5,1 

IT och telefoni -8,5 -8,9 0,4 -5% -8,0 -0,5 6% -8,0 

Summa -50,9 -51,7 0,9 -2% -53,2 2,3 -4% -51,7 
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Sammanställning medlemsbidrag 

Sammantaget för medlemsbidraget var prognosavvikelsen 13 procent för första prognosen i april och 

sex procent för andra prognosen per augusti.  

Störst fluktuation mellan årets prognoser och utfallet har Härnösands kommun och Sundsvalls 

kommun. För dessa medlemmar infördes de subventionerade produkterna efter första uppföljningen i 

april och vid uppföljningen i augusti hade subventionerade korten endast sålts under tre månader. 

Därav svårigheten att prognostisera de kommunala biljettsubventionerna och vad effekterna av dessa 

skulle bli. 

Medlemmar, mnkr 
Utfall 
2018 

Års-
prognos 

aug 

Prognos-
avvikelse 

aug 

Prognos-
avvikelse 
aug (%) 

Års-
prognos 

april  

Prognos-
avvikelse 

april 

Prognos-
avvikelse 
apr (%) 

Budget 
2018 

Region Västernorrland 214,0 219,4 -5,4 -3% 219,4 -5,4 -3% 220,6 

Ånge kommun 10,6 10,3 0,4 3% 10,2 0,4 4% 10,5 

Sundsvalls kommun 56,7 68,6 -11,9 -21% 76,8 -20,1 -36% 80,3 

Timrå kommun 17,3 18,2 -0,8 -5% 20,3 -3,0 -17% 19,0 

Härnösands kommun 8,4 12,2 -3,8 -45% 30,5 -22,1 -264% 28,9 

Kramfors kommun 26,6 26,2 0,4 1% 24,8 1,8 7% 26,2 

Sollefteå kommun 16,6 17,0 -0,4 -2% 17,3 -0,6 -4% 17,1 

Örnsköldsviks kommun 35,8 38,0 -2,3 -6% 35,9 -0,1 0% 36,0 

Summa  386,1 409,9 -23,8 -6% 435,2 -49,1 -13% 438,6 
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Sammanställd redovisning 

Utöver kärnverksamheten har kommunalförbundet intressen i andra bolag som på något sätt bidrar 

till att utveckla länets kollektivtrafik. Under året har förändringar skett inom koncernen och numera 

äger kommunalförbundet 100 procent av Bussgods mot tidigare 47,1 procent. Interna 

mellanhavanden har eliminerats. Koncernen redovisar under 2018 en vinst om 0,2 mnkr. Det är en 

förbättring jämfört med föregående år då koncernen redovisade en förlust om 0,6 mnkr. Resultatet 

för Bussgods har resultatet förbättrats med 0,9 mnkr mellan åren.  

Bussgods i Västernorrland AB 

Bussgods i Västernorrland AB är från och med 2017 ett helägt dotterbolag. Verksamheten bedrivs i 

egen regi på tre godsterminaler. Bussgods har ett 40-tal in- och utlämningsställen i länet. 

Kommunalförbundet har tillsammans med övriga ägare fattat beslut om att fusionera de tre nordliga 

bussgodsbolageni Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Ett gemensamt bussgodsbolag 

möjliggör bättre samordning och bättre förutsättningar på en större marknad. Politiskt är det viktigt 

att tillgodose att gods når och kan skickas från hela regionen. En ny affärsmodell är nödvändig för 

fortsatt godshantering i kollektivtrafik i Västernorrland. Fusionsprocessen har pågått under åren men 

avbröts då den nya ledningen i Norrbotten initierade en översyn av bussgodsbolaget baserad på en 

negativ resultatutveckling. I avvaktan på denna utredning tas inga ytterligare steg mot fusion.  

Bussgods i Västernorrland AB redovisar en vinst om 0,2 mnkr. Föregående år redovisades en förlust 

om 0,7 mnkr. Antalet frakter har ökat under året. Omstrukturering av Bussgods Sverige har inneburit 

högre avräkningskostnader för transporter av gods nationellt. Totalt har det inneburit att kostnaderna 

har ökat med 0,8 mnkr i jämförelse med föregående år.  

Norrtåg AB 

Kommunalförbundet äger 25 procent av Norrtåg AB. Övriga ägare är Region Jämtland Härjedalen, 

Länstrafiken i Västerbotten AB och Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens 

län. Norrtåg AB ska i enlighet med ägarnas uppdrag bedriva regional persontrafik med tåg. 

Kommunalförbundets andel av finansieringen är 34 procent och baseras dels på kilometerproduktion 

i länet och antal personkilometer i länet. 

Under året har Norrtåg trafikerat sex sträckor med 84 avgångar dagligen, måndag till fredag, eller 

cirka 2 100 avgångar per månad plus helgtrafik i en lägre omfattning.  

Trafikkostnaden för Norrtåg AB uppgår till 178,6 kr, eller 19,7 mnkr lägre jämfört med budget. En 

trafik med många inställda turer medför lägre kostnader i form av minskade banavgifter samt att 

minskat tungt underhåll medför lägre kostnader. De större avvikelserna är kopplade till lägre 

banavgifter och återbetalning av elindex. Underhållskostnader och utebliven kostnad för 

ersättningsfordon samt minskade kostnad för bussersättningar uppgår till en avvikelse m 1,4 mnkr. 

Kostnaderna för bolagets administration är 0,9 mnkr lägre än budget beroende på lägre bemanning.  

En lägre trafikkostnad medför lägre finansiering för regionen vilket medför att skulden till ägarna 

ökar per 2018-12-31 med 10 mnkr och uppgår till 54 4 mnkr. För kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrland betyder det ett utfall för driftsbidraget på 41,7 mnkr jämfört med budgeterat 

driftsbidrag på 46,4 mnkr. Ackumulerat över åren har kommunalförbundet en fordran på Norrtåg AB 

som uppgår till 21,4 mnkr. 

Län Skuld         

2018-01-01 

Driftsbidrag enl 

2018 års bokslut 

Inbetalt 

2018 

Reglerats 

under året 

Avräknings-

skuld 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland -16 732 41 736 -46 427  -21 422 

Region Jämtland Härjedalen -4 560 21 318 -23 636 3 670 -3 208 

Länstrafiken i Västerbotten AB -14 505 36 116 -40 043  -18 433 

Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten -8 785 21 594 -24 110  -11 301 

Summa -44 582 120 764 -126 028  -54 364 

Tabell: Avräkningsskuld Norrtåg AB 
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Samtrans AB 

Samtrans AB är ett helägt dotterbolag som sköter administrativa uppdrag åt ett fåtal trafikföretag. 

Under 2016 inleddes processen att likvidera bolaget, vilken beräknas slutföras våren 2019. Processen 

har dragit ut på tiden då bolaget haft gamla fodringar som kommunalförbundet önskat reglera innan 

likvidation. Samtrans AB redovisar en förlust om 9 456 kr, vilket kan jämföras med föregående år då 

bolaget redovisade en vinst om 33 861kr. 

Västernorrlands läns Trafik AB 

Västernorrlands läns Trafik AB är ett helägt vilande dotterbolag vars syfte är behålla varumärket i 

kommunalförbundets ägo samt att administrera trafikavtalet för Linje 40 som är tecknat i bolagets 

namn. Västernorrlands läns Trafik AB redovisar ett nollresultat, vilket kan jämföras med 

föregående år då bolaget också redovisade ett nollresultat. 

Koncernens mellanhavanden 

Kommunalförbundets och bolagens mellanhavanden har ökat mellan åren 2015 till 2017 där den 

främsta orsaken är ett nytt avtal i tågtrafiken från och med augusti 2016. Mellan åren 2017 och 2018 

har mellanhavanden minskat. Kommunalförbundets och Bussgods mellanhavanden avseende 

försäljning har minskat med 0,5 mnkr mellan åren. Tidigare köpte Samtrans tjänst av 

kommunalförbundet men bolaget är nu under likvidation och köper inte tjänsten längre.  

Försäljning (mnkr) 
Köpare 

2018 

Säljare 

2018 

Köpare 

2017 

Säljare 

2017 

Köpare 

2016 

Säljare 

2016 

Köpare 

2015 

Säljare 

2015 

Kommunalförbundet 7,4 0,3 8,9 0,8 6,0 1,5 6,4 1,7 

Norrtåg AB  7,4  8,9  6,0  6,4 

Bussgods AB 0,3  0,8  1,4  1,6  

Samtrans AB     0,1  0,1  

Västernorrlands läns trafik AB         

 

Driftsbidrag (mnkr) 
Givare 

2018 

Mottagare 

2018 

Givare 

2017 

Mottagare 

2017 

Givare 

2016 

Mottagare 

2016 

Givare 

2015 

Mottagare 

2015 

Kommunalförbundet 41,7  36,6  33,8  25,2  

Norrtåg AB  41,7  36,6  33,8  25,2 

Bussgods AB         

Samtrans AB         

Västernorrlands läns trafik AB 

AABAABAB 
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Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning   

En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart en budget i balans, utan innefattar även ett krav på 

att resurserna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. De delmål som är särskilt 

betydelsefulla och ska ha uppnått godkänd nivå för att vi ska kunna redovisa att vi uppnått god 

ekonomisk hushållning är att resurseffektivt öka det kollektiva resandet, minskad miljöpåverkan och 

målet om resurseffektiv kollektivtrafik.  

Myndigheten kommer inte att uppnå god ekonomisk hushållning 2018. Främsta orsaken är att målet 

om resurseffektiv kollektivtrafik inte uppfylls. 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Utfall 2018 Måluppfyllelse 

Resenär Vi ska resurseffektivt 

öka det totala kollektiva 

resandet 

Resandet med kollektivtrafik i länet ökar. 

Marknadsandelen når målvärdet för året. Arbete återstår 

inom områdena trygghet, tidhållning och 

resenärsinformation. 

Ja, målet uppfylls 

Hållbarhet Minskad negativ 

miljöpåverkan 

All linjelagd busstrafik körs med biodrivmedel.   Ja, målet uppfylls 

Hållbarhet Resurseffektiv 

kollektivtrafik 
Ett omfattande arbete återstår för att uppnå en 

resurseffektiv kollektivtrafik. Andelen samordnade 

färdtjänst- och sjukresor minskar. 

Självfinansieringsgraden i den linjelagda 

busstrafiken sjunker.  

 Nej, målet 

uppfylls inte 

 

Av övriga sju verksamhetsmål uppfylls tre under 2018. 

Övergripande  
målområde 

Verksamhetens mål Utfall 2018 Måluppfyllelse 

Resenär Antalet nöjda och 

mycket nöjda kunder 

ska öka 

Målsättningarna med realtidsinformation har inte 

uppnåtts under året.  

 Nej, målet 

uppfylls inte 

Hållbarhet Kollektivtrafik bidrar 

till social inkludering  

Avgiftsfritt resande för barn och skolungdom med 

Sommarlovskort och av medlemmarna initierade 

produkter samt ökad användning av Din Tur app bidrar 

till social inkludering.  

 Ja, målet uppfylls 

Hållbarhet Ökad tillgänglighet i 

kollektivtrafiken för 

personer med 

funktionsnedsättning  

Andelen bussar med välfungerande hållplatsutrop och 

skyltinformation är för få. Under året har en ny inriktning 

fastställts för att lösa de tekniska hinder som fördröjt ett 

införande.  

 Nej, målet 

uppfylls inte 

Tillväxt Vi ska resurseffektivt 

öka resandet i 

prioriterade stråk 

Resandet i prioriterade stråk ökar och insatser pågår för 

att ytterligare främja resandet.  

 Ja, målet uppfylls 

Tillväxt Vi ska öka antalet 

resmöjligheter genom 

samverkan och 

innovation 

Nytt samverkansavtal med X-trafik främjar resande över 

länsgräns. Utvecklingen av Din Tur app och anskaffandet 

av optiska läsare är viktiga satsningar för att öka antalet 

resmöjligheter. 

 Ja, målet uppfylls 

Medarbetare Målen är välkända för 

våra medarbetare  

Medarbetarenkäten visar att målvärdena för indikatorerna 

inte uppnås. Andelen medarbetare som upplever att 

målen genomsyrar hela myndigheten har dock ökat med 

12 procent från 2017. 

Nej, målet 

uppfylls inte 

Medarbetare Medarbetarna har rätt 

förutsättningar att möta 

de förväntningar som 

ställs på verksamheten 

Medarbetarindex och sjuktal når inte målvärdena för 

2018.  

 

 Nej, målet 

uppfylls inte 
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Budgetföljsamheten är god. Nettokostnaderna uppgår till 531,4 mnkr jämfört med budgeterade 

nettokostnader om 525,9 mnkr. Avvikelsen är 5,5 mnkr högre kostnader än budget, vilket motsvarar 

en procent. Nettokostnaderna prognostiserades till 529,3 mnkr vid uppföljningen i april och till 529,7 

mnkr vid uppföljningen i augusti. Prognosavvikelsen motsvarar 0,4 procent för april och 0,3 procent 

för augusti. Prognossäkerheten har varit hög under året. 

Resandet ökar med den linjelagda kollektivtrafiken med tåg och buss i länet är 2 procent. 

Ambitionen i trafikförsörjningsprogrammet är 1 procents ökat resande i snitt per år fram till 2030. 

Att resandet ökar är ett viktigt mått för att uppnå god ekonomisk hushållning. 

För att öka andelen nöjda resenärer behöver vi förstärka arbetet som påverkar resenärernas 

upplevelse av trygghet, tidhållning samt information om förändringar och oförutsedda händelser.  

De förändrade hållbarhetskriterierna minskar utbudet av HVO samtidigt som reduktionsplikten leder 

till ökad efterfrågan på drivmedlet. Det medför en väsentlig risk för att länets bussar inte kan drivas 

med biodiesel i en nära framtid och att miljömålen inte nås. 

Utfallet av upphandlingarna av särskild persontrafik och linjelagd persontrafik kommer att ha stor 

betydelse för möjligheterna att uppnå en god ekonomisk hushållning för kommande avtalsperiod. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2018 2017 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 1 142,6 139,7 228,3 186,3 

Verksamhetens kostnader 2 -670,8 -629,5 -755,9 -676,0 

Jämförelsestörande poster 3 0,9 8,1 0,9 8,1 

Avskrivningar 6 -4,1 -4,0 -4,7 -4,4 

Verksamhetens nettokostnader  -531,4 -485,3 -527,6 -486,0 

Kommunala biljettsubventioner 4 143,6 89,2 143,6 89,2 

Medlemsbidrag 5 386,1 396,1 386,1 396,1 

Finansiella intäkter  1,7 0,0 2,0 0,1 

Finansiella kostnader  0,0 0,0 -0,1 -0,1 

Jämförelsestörande finansiella poster  0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultat före extraordinära poster  0,0 0,0 0,2 -0,6 

Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  0,0 0,0 0,2 -0,6 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Årets resultat  0,0 0,0 0,0 0,0 

Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avskrivningar 6 4,1 4,0 4,6 4,3 

Ökning av avsättningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Betald skatt  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital 
4,1 4,0 4,6 4,3 

Minskning av avsättningar 0,0 0,0 -0,7 0,1 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -49,0 11,1 -90,0 54,6 

Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga skulder 59,0 -21,2 105,2 -44,6 

Kassaflöden från den löpande verksamheten 14,2 -6,1 19,2 14,4 

Nettoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 -1,7 0,0 -1,7 

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar                             -2,7 -1,2 -2,7 -3,9 

Försäljning av inventarier                                                                        0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,7 -3,0 -2,7 -5,7 

Amortering  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets kassaflöde  11,5 -9,1 16,5 8,7 

Likvida medel vid periodens början  132,4 141,5 255,1 246,4 

Likvida medel vid periodens slut  143,9 132,4 271,6 255,1 
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Balansräkning 

Belopp i mnkr Not 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar  0,5 0,6 0,5 0,6 

      
Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  0,0 0,0 0,0 0,0 

Maskiner och inventarier 6 3,7 5,0 6,0 7,4 

      
Finansiella anläggningstillgångar      

Aktier i dotterbolag och intressebolag 7 21,5 21,5 0,0 0,0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  0 0,0 1,1 1,1 

Summa finansiella anläggningstillgångar  21,5 21,5 1,1 1,1 

Summa anläggningstillgångar  25,7 27,1 7,5 9,2 
  

    
Omsättningstillgångar      

Kortfristiga placeringar 8 15 0,0 15,0 1,6 

Kortfristiga fordringar 9 121,5 72,5 118,4 64,9 

Kassa och bank  128,9 132,4 164,2 166,0 

Summa omsättningstillgångar  265,4 204,9 297,7 232,5 

        

SUMMA TILLGÅNGAR  291,1 232,1 305,3 241,7 

    

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    

Eget kapital      

Eget kapital  0,0 0,0 0,0 0,1 

Reservfond  0,0 0,0 0,0 0,1 

Balanserat resultat  1,3 1,3 0,4 2,8 

Årets resultat  0,0 0,0 0,2 -0,6 

Summa eget kapital  1,3 1,3 0,6 2,2 

      

Avsättningar      

Avsättningar för pensioner  0,0 0,0 0,0 0,0 

Andra avsättningar  0,0 0,0 4,4 4,6 

Summa avsättningar  0,0 0,0 4,4 4,6 

      

Skulder      

Långfristiga skulder  0,0 0,0 0,0 0,0 

Kortfristiga skulder 9 289,8 230,7 300,2 234,9 

Summa skulder  289,8 232,1 300,2 234,9 

      

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 291,1 232,1 305,3 241,7 
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Noter 

Belopp i mnkr 

 
Kommunalförbundet 

Sammanställd 
redovisning 

2018 2017 2017 2016 

Not 1 Verksamhetens intäkter 142,6 139,7 228,3 186,3 

 Biljettintäkter 105,9 105,9 105,9 105,9 

 Skolkortsintäkter 19,8 24,3 19,8 24,3 

 Resplusintäkter 2,8 2,6 2,8 2,6 

 Fraktintäkter 0,3 0,8 20,1 19,1 

 Bidrag Trafikverket 3,7 0,0 19,2 17,9 

 Bidrag samverkande system 3,5 3,0 3,5 3,0 

 EU-bidrag 2,3 0,6 2,3 3,6 

 Tåghyror 0 0 22,9 - 

 Ersättning resande med RKTM färdbevis 0 0 4,3 - 

 Driftsbidrag 0 0 19,8 - 

 Övriga intäkter 4,3 2,5 7,7 12,9 

    

Not 2 Verksamhetens kostnader -670,8 -629,0 -755,9 -676,0 

 Trafikkostnader -614,2 -576,6 -685,2 -600,0 

 Personalkostnader inkl direktionen -34,1 -31,7 -42,8 -40,1 

 IT-system (avtal, drift, underhåll, support) -10,1 -9,6 -10,1 -8,9 

 Lokalkostnader -1,9 -1,9 -2,2 -1,9 

 Konsultkostnader -1,5 -1,3 -1,5 -1,3 

 Övriga kostnader -9,0 -7,9 -14,1 -23,8 

    

Not 3 Jämförelsestörande poster 0,9 8,1 0,9 8,1 

 Reglering av värde för produkten Best Price 0,0 5,6 0,0 5,6 

 Engångsintäkter Norrlandsfördelningen 0,0 3,3 0,0 3,3 

 Upphandlingsskadeavgift 0,0 -0,9 0,0 -0,9 

 Viten 0,9 0,1 0,9 0,1 

      

Not 4 Kommunal biljettsubvention 143,6 89,2 143,6 89,2 

 Sundsvalls kommun 69,9 43,0 69,9 43,0 

 Örnsköldsviks kommun 46,2 46,2 46,2 46,2 

 Härnösands kommun 24,5 0,0 24,5 0,0 

 Timrå kommun 3,1 0,0 3,1 0,0 

      

Not 5 Medlemsbidrag 386,1 396,1 386,1 396,1 

 Region Västernorrland 214,5 200,5 214,5 200,5 

 Sundsvalls kommun 56,7 66,6 56,7 66,6 

 Örnsköldsviks kommun 35,8 28,6 35,8 28,6 

 Härnösands kommun 8,4 28,6 8,4 28,6 

 Kramfors kommun 26,6 24,9 26,6 24,9 

 Sollefteå kommun 16,6 18,5 16,6 18,5 
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 Timrå kommun 17,3 18,0 17,3 18,0 

 Ånge kommun 10,2 10,4 10,2 10,4 

      

Not 6 Materiella anläggningstillgångar     

 Ingående anskaffningsvärden 48,4 47,2 57,2 51,4 

 Inköp 2,7 1,2 3,0 3,2 

 Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 -0,8 0,0 

 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51,1 48,4 59,4 54,5 

    

 Ingående avskrivningar -42,8 -38,8 -46,1 -42,1 

 Försäljningar och utrangeringar 0,0 0,0 0,8 0,0 

 Avskrivningar -4,1 -4,0 -5,0 -4,4 

 Utgående ackumulerade avskrivningar -46,9 -42,8 -50,3 -46,5 

     

 Utgående restvärde enligt plan 4,2 5,6 9,1 8,0 

 

 

Kommunalförbundet 
Sammanställd 
redovisning 

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

Not 7 

Finansiella 

anläggningstillgångar Antal Kvotvärde, kr 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

 Transitio AB 1000 100 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Norrtåg AB 500 1 000 0,5 0,5 0,0 0,0 

 Västernorrlands läns Trafik AB 15 000 1 000 15,0 15,0 0,0 0,0 

 Bussgods i Västernorrland AB 3 000 629 1,9 1,9 0,0 0,0 

 Samtrans AB 2 000 1 000 3,1 3,1 0,0 0,0 

 Bussgods ek förening 3 1 500 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Samtrafiken i Sverige AB 30 1 000 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Sveriges kommunikationer AB 15 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Summa   21,5 21,5 1,0 1,0 

      

Not 8 Kortfristiga fordringar 121,5 72,5 118,4 64,9 

 Kundfordringar 58,0 23,0 68,1 27,0 

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27,4 19,2 34,3 22,6 

 Övriga kortfristiga fordringar 36,2 30,3 16,0 15,3 

      

Not 9 Kortfristiga skulder 289,8 230,7 300,2 234,9 

 Leverantörsskulder 66,4 68,0 77,6 73,5 

 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31,5 16,4 52,5 32,8 

 Övriga kortfristiga skulder 191,8 146,3 170,1 128,6 
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Redovisningsprinciper 

Kommunalförbundets årsredovisning är upprättad enligt lagen om kommunal redovisning. 

Kommunalförbundet tillämpar de rekommendationer som lämnats av Rådet för 

kommunalredovisning och strävar i övrigt efter att följa god redovisningssed.  

Intäkter 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras kommunalförbundet och om intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Periodiseringar  

Periodisering av inkomster och utgifter sker enligt god redovisningssed. Det innebär att inkomster 

och utgifter bokförs på de perioder de intjänats respektive förbrukats. 

Fordringar  

Fordringar upptas till de belopp de beräknas inflyta med.  

Jämförelsestörande poster 

Som jämförelsestörande poster behandlas intäkter och kostnader som inte utgör den normala 

verksamheten samt är väsentliga belopp. 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar avser investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år och ett 

anskaffningsvärde som uppgår till minst ett halvt basbelopp. Immateriella anläggningstillgångar 

avskrivs på fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda 

ekonomiska livslängden. Huvudsakligen tillämpas följande linjära avskrivningstider: 

 Antal år 

Bussar 5 

Inventarier 5 

Biljettmaskiner 5 

Datorer 3 

RKR:s rekommendation 11,4 om materiella anläggningstillgångar innehåller explicit krav på 

komponentavskrivning tillämpas ej, då kommunalförbundet inte har tillgångar vars restvärde 

överstiger 1 mkr, eller där kvarvarande nyttjandeperioden är på mer är 10 år. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller med en nyttjandeperiod på minst tre år, 

klassificeras som anläggningstillgång. Inventarier vars värde understiger ett halvt basbelopp 

direktavskrivs.  

Leasing 

Alla leasingavtal redovisas som nyttjanderättsavtal och leasingavgiften fördelas linjärt över 

leasingperioden. Bussar som redovisas som anläggningstillgång leasas ut till upphandlade 

trafikföretag till en avgift om 0 kr.  

Sammanställd redovisning 

I tertialbokslutet upprättas inte någon sammanställd redovisning utan den görs i samband med 

årsredovisningen.  
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Ekonomisk ordlista 

Anläggningstillgång  

Tillgångar avsedda för stadigvarande innehav, såsom anläggningar och inventarier.  

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela kostnaden över tillgångens livslängd.  

Balansräkning  

Visar den ekonomiska ställningen på bokslutsdagen och hur den förändrats under året. Av balansräkningen 

framgår hur kommunalförbundet har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar), 

respektive hur kapitalet anskaffats (lång- och kortfristiga skulder samt eget kapital).  

Budget 

En budget är en specificerad sammanfattning av sannolika intäkter och kostnader för en viss period. Det 

övergripande syftet med budgetering är att ge en prognos av kostnader och intäkter, som kan ligga till grund 

för att användas som verktyg för beslutsfattning 

Eget kapital  

Skillnaden mellan tillgångar och skulder.  

Finansiella kostnader & intäkter  

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten, exempelvis räntor.  

Intäkt 

En intäkt är en periodiserad inkomst. Det vill säga, inkomsten är fördelad till den eller de perioder som den 

faktiskt avser.  

Jämförelsestörande poster  

Kostnader och intäkter som inte tillhör den ordinarie verksamheten och som är viktigt att uppmärksamma vid 

jämförelse med andra perioder.  

Kortfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen.  

Kostnader 

En kostnad är en periodiserad utgift. Det vill säga, utgiften är fördelad till den eller de perioder som den 

faktiskt avser. 

Långfristiga fordringar och skulder  

Skulder och fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen.  

Omsättningstillgång  

Tillgångar i likvida medel och kortfristiga fordringar med mera. Dessa tillgångar kan på kort sikt omsättas till 

likvida medel.  

Resultaträkning  

Sammanställning av årets intäkter och kostnader som visar årets resultat (förändring av eget kapital). 

 



Datum Diarenr

2018-03-20 19/00186

Årsbokslut 2018 per medlem
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i

Västernorrlands län

1 januari - 31 december 2018



Kramfors kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -16 317 552 -15 381 161 -936 391 6% -16 038 389 -15 649 089 -14 725 545 -1 592 007 11%

Ränta -91 0,00 -91 - -100 0 -715 624 -87%

Utdelning 86 656 0,00 86 656 - 0 0 0 86 656 -

Intäktsbortfall 48 656 0,00 48 656 - 0 0 0 48 656 -

Avskrivningar -7 645 -50 549 42 903 -85% -32 042 -50 000 -36 341 28 695 -79%

Realtid -26 884 -32 200 5 315 -17% -27 334 0 0 -26 884 -

Stationsavgifter -55 325 0 -55 325 - -1 000 -957 -976 -54 349 5569%

Särskild persontrafik -10 294 766 -10 706 234 411 468 -4% -10 072 270 -9 070 689 -10 134 246 -160 520 2%

Medlemsbidrag -26 566 952 -26 170 143 -396 809 2% -26 171 134 -24 770 736 -24 897 823 -1 669 129 7%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 1 657 987 2 308 019 -650 031 -28% 1 786 083 2 100 000 2 198 069 -540 082 -25%

Intäkter skolor 1 429 495 1 738 512 -309 017 -18% 1 320 484 1 400 000 1 734 966 -305 472 -18%

Bussgods 3 459 51 089 -47 630 -93% 18 721 18 423 9 035 -5 576 -62%

Resplus 172 432 169 654 2 778 2% 161 457 182 779 181 089 -8 657 -5%

S:a intäkter 3 263 373 4 267 273 -1 003 900 -24% 3 286 746 3 701 202 4 123 160 -859 787 -21%

Kostnader

Trafikkostnader -16 928 899 -16 484 906 -443 993 3% -16 863 817 -16 879 008 -18 395 915 1 467 016 -8%

Index -2 213 629 -2 095 891 -117 738 6% -2 024 456 -2 015 660 -2 213 629 -

Elbuss 0 -600 000 600 000 -100% 0 0 0 0 -

Förstärkning -66 797 -224 015 157 217 -70% -64 881 -54 990 -92 654 25 857 -28%

Bankkostnad -79 106 -68 474 -10 632 16% -79 732 -81 460 -73 893 -5 213 7%

Komplettering, anropsstyrd taxi -292 495 -175 148 -117 346 67% -292 249 -319 173 -286 243 -6 252 2%

S:a kostnader -19 580 925 -19 648 434 67 509 0% -19 325 135 -19 350 292 -18 848 705 -732 220 4%

S:a nettokostnad landsbygd -16 317 552 -15 381 161 -936 391 6% -16 038 389 -15 649 089 -14 725 545 -1 592 007 11%



Sollefteå kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -10 317 312 -10 381 990 64 677 -1% -10 511 402 -10 751 544 -9 525 414 -791 898 8%

Ränta -75 0,00 -75 - -100 -681 606 -89%

Utdelning 71 280 71 280 - 71 280 -

Intäktsbortfall 48 643 48 643 - 48 643 -

Tätortstrafik -3 066 060 -3 330 972 264 912 -8% -3 129 993 -3 226 431 -3 183 082 117 022 -4%

Avskrivningar -6 289 -40 595 34 306 -85% -26 356 -40 000 -29 893 23 604 -79%

Realtid -22 114 -25 859 3 745 -14% -22 484 -22 114 -

Stationsavgifter 0 -63 130 63 130 -100% 0 0 0 0 -

Särskild persontrafik -3 351 126 -3 250 349 -100 777 3% -3 343 874 -3 260 763 -5 753 194 2 402 068 -42%

Medlemsbidrag -16 643 054 -17 092 894 449 840 -3% -17 034 210 -17 278 738 -18 492 264 1 849 210 -10%

Tätortstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 959 406 824 639 134 767 16% 875 150 800 000 798 241 161 165 20%

Intäkter skolor 97 912 46 571 51 341 110% 88 977 80 000 108 099 -10 186 -9%

Summa intäkter 1 057 318 871 210 186 108 21% 964 127 880 000 906 340 150 978 17%

Kostnader

Trafikkostnader -3 535 148 -3 704 268 169 120 -5% -3 609 102 -3 621 269 -4 049 171 514 024 -13%

Index -545 140 -461 628 -83 512 18% -435 072 -434 274 -545 140 -

Förstärkning 0 0 0 - -6 515 -6 515 0 0 -

Bankkostnad -43 091 -36 286 -6 805 19% -43 432 -44 373 -40 251 -2 839 7%

Summa kostnader -4 123 378 -4 202 182 78 804 -2% -4 094 120 -4 106 431 -4 089 422 -33 956 1%

S:a nettokostnad tätort -3 066 060 -3 330 972 264 912 -8% -3 129 993 -3 226 431 -3 183 082 117 022 -4%



Sollefteå kommun

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 1 683 832 1 639 327 44 505 3% 1 623 747 1 500 000 1 619 050 64 782 4%

Intäkter skolor 1 197 650 1 186 026 11 624 1% 1 056 051 1 050 000 1 183 408 14 242 1%

Bussgods 55 968 62 935 -6 967 -11% 39 416 38 790 144 471 -88 503 -61%

Resplus 171 864 147 904 23 960 16% 160 972 159 346 157 873 13 991 9%

S:a intäkter 3 109 313 3 036 192 73 122 2% 2 880 186 2 748 135 3 104 802 4 511 0%

Kostnader

Trafikkostnader -11 404 879 -11 587 143 182 264 -2% -11 438 816 -11 577 600 -12 158 869 753 990 -6%

Index -1 576 214 -1 428 180 -148 034 10% -1 408 550 -1 370 939 -1 576 214 -

Förstärkning -260 236 -148 739 -111 498 75% -278 381 -266 158 -166 669 -93 567 56%

Komplettering, anropsstyrd taxi -138 707 -217 834 79 127 -36% -218 910 -240 609 -264 427 125 721 -48%

Kompletteringstrafik, linjelagd taxi-3 500 0 -3 500 - -3 500 0 0 -3 500 -

Bankkostnad -43 091 -36 286 -6 805 19% -43 432 -44 373 -40 251 -2 839 7%

S:a kostnader -13 426 626 -13 418 181 -8 445 0% -13 391 589 -13 499 679 -12 630 216 -796 410 6%

S:a nettokostnad landsbygd -10 317 312 -10 381 990 64 677 -1% -10 511 402 -10 751 544 -9 525 414 -791 898 8%



Örnsköldsviks kommun

Sammanställning nettokostnad Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -19 825 571 -19 855 907 30 336 0% -20 275 988 -19 336 232 -17 556 920 -2 268 651 13%

Ränteintäkter -311 0 -311 - -400 0 -2 163 1 852 -86%

Utdelning 295 437 295 437 - 295 437 -

Intäktsbortfall 35 690 35 690 - 35 690 -

Tätortstrafik -4 016 098 -4 359 503 343 405 -8% -5 613 593 -4 917 993 852 446 -4 868 544 -571%

Avskrivningar -26 065 -170 936 144 871 -85% -109 240 -200 000 -123 897 97 832 -79%

Realtid -91 656 -108 886 17 230 -16% -93 190 -91 656 -

Stationsavgifter -446 883 -358 446 -88 437 25% -358 446 -356 859 -377 008 -69 875 19%

Särskild persontrafik -11 695 434 -11 192 154 -503 280 4% -11 589 682 -11 059 863 -11 413 131 -282 303 2%

Medlemsbidrag -35 770 891 -36 045 832 274 941 -1% -38 040 540 -35 870 947 -28 620 674 -7 150 218 25%

Tätortstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter 

Biljettintäkter 9 817 032 8 219 348 1 597 684 19% 8 972 882 8 000 000 9 382 784 434 248 5%

Intäkter skolor 141 166 0 141 166 - 157 653 130 000 303 451 -162 285 -53%

S:a intäkter tätort 9 958 198 8 219 348 1 738 850 21% 9 130 535 8 130 000 9 686 235 271 963 3%

Subventionerat kommunkort 30 844 375 29 967 102 877 273 3% 28 835 439 31 000 000 30 666 361 178 013 1%

Summa intäkter 40 802 573 38 186 450 2 616 123 7% 37 965 974 39 130 000 40 352 596 449 976 1%

Kostnader

Trafikkostnad -34 214 424 -30 637 195 -3 577 229 12% -33 855 794 -34 032 712 -38 641 560 4 427 136 -11%

Index -4 467 860 -4 181 864 -285 996 7% -3 506 089 -3 639 936 -4 467 860 -

Förstärkning -624 530 -1 030 000 405 470 -39% -772 932 -962 999 -660 374 35 844 -5%

Trafikförändringar (O6) 0 -1 700 000 1 700 000 -100% 0 0 0 -

Resandeincitament -5 299 658 -4 800 000 -499 658 10% -5 230 872 -5 193 831 -5 299 658 -

Bankkostnad -212 199 -196 893 -15 305 8% -213 879 -218 515 -198 216 -13 983 7%
S:a kostnader -44 818 670 -42 545 952 -2 272 718 5% -43 579 567 -44 047 993 -39 500 150 -5 318 520 13%

S:a nettokostnad tätort -4 016 098 -4 359 503 343 405 -8% -5 613 593 -4 917 993 852 446 -4 868 544 -571%



Örnsköldsviks kommun

Landsbygdstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 4 706 681 5 164 016 -457 335 -9% 4 711 153 5 100 000 5 794 370 -1 087 689 -19%

Intäkter skolor 236 039 0 236 039 - 261 684 250 000 323 967 -87 928 -27%

Bussgods 6 399 171 000 -164 601 -96% 94 500 92 999 16 715 -10 316 -62%

Resplus 186 636 78 302 108 334 138% 174 614 84 359 83 580 103 056 123%

S:a intäkter 5 135 755 5 413 318 -277 563 -5% 5 241 951 5 527 358 6 218 632 -1 082 877 -17%
Subventionerat kommunkort 15 003 897 14 312 646 691 251 5% 14 215 327 15 000 000 15 181 714 -177 817 -1%
Summa intäkter 20 139 652 19 725 964 413 688 2% 19 457 278 20 527 358 21 400 346 -1 260 694 -6%

Kostnader

Trafikkostnader -34 214 784 -34 021 559 -193 225 1% -34 240 086 -34 348 549 -37 620 607 3 405 823 -9%

Index -4 377 727 -4 238 684 -139 043 3% -4 112 178 -4 035 204 -4 377 727 -

Förstärkning -126 610 -92 882 -33 727 36% -137 858 -139 065 -183 710 57 100 -31%

Bankkostnad -212 199 -196 893 -15 305 8% -213 879 -218 515 -198 216 -13 983 7%

Komplettering, anropsstyrd taxi -620 806 -595 299 -25 507 4% -623 052 -708 402 -532 867 -87 939 17%

Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -413 097 -436 554 23 457 -5% -406 213 -413 856 -421 866 8 769 -2%

S:a kostnader -39 965 223 -39 581 871 -383 351 1% -39 733 266 -39 863 590 -38 957 266 -1 007 957 3%

S:a nettokostnad landsbygd -19 825 571 -19 855 907 30 336 0% -20 275 988 -19 336 232 -17 556 920 -2 268 651 13%



Ånge kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -7 648 113 -7 020 686 -627 426 9% -7 116 756 -7 138 156 -7 005 608 -642 504 9%

Ränta -39 0 -39 - -50 0 -302 263 -87%

Utdelning 36 727 36 727 - 36 727 -

Intäktsbortfall 2 933 2 933 - 2 933 -

Avskrivningar -3 240 -20 835 17 595 -84% -13 580 -20 000 -15 402 12 162 -79%

Realtid -11 394 -13 272 1 878 -14% -11 585 -11 394 -

Stationsavgifter -25 787 -16 954 -8 833 52% -17 550 -17 553 -19 048 -6 739 35%

Särskild persontrafik -2 967 290 -3 469 505 502 215 -14% -3 092 029 -3 058 926 -3 412 323 445 033 -13%

Medlemsbidrag -10 616 203 -10 541 253 -74 950 1% -10 251 550 -10 234 635 -10 452 683 -163 520 2%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 392 690 378 225 14 466 4% 416 147 400 000 404 270 -11 580 -3%

Intäkter skolor 725 220 807 568 -82 347 -10% 706 323 800 000 854 206 -128 985 -15%

Bussgods 2 877 47 056 -44 178 -94% 13 930 13 709 7 204 -4 327 -60%

Resplus 98 857 18 270 80 587 441% 92 643 19 684 19 502 79 355 407%

S:a intäkter 1 219 645 1 251 119 -31 474 -3% 1 229 043 1 233 393 1 285 182 -65 537 -5%

Kostnader

Trafikkostnad -7 735 378 -7 301 125 -434 253 6% -7 317 454 -7 330 187 -8 137 962 402 584 -5%

Index -976 910 -907 505 -69 405 8% -878 401 -877 601 -976 910 -

Förstärkning -5 152 -32 356 27 204 -84% -11 272 0 0 -5 152 -

Bankkostnad -13 730 -12 208 -1 522 12% -13 839 -14 139 -12 826 -905 7%

Komplettering, anropsstyrd taxi -6 647 -12 415 5 768 -46% -5 844 -2 892 -3 513 -3 134 89%

Komplettering, linjelagd taxi -129 940 -6 196 -123 744 1997% -118 990 -146 730 -136 490 6 550 -5%

S:a kostnader -8 867 758 -8 271 805 -595 953 7% -8 345 799 -8 371 549 -8 290 790 -576 967 7%

S:a nettokostnad landsbygd -7 648 113 -7 020 686 -627 426 9% -7 116 756 -7 138 156 -7 005 608 -642 504 9%



Härnösands kommun

Sammanställning nettokostnad Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -12 554 056 -16 232 068 3 678 012 -23% -9 754 532 -15 982 737 -15 883 508 3 329 453 -21%

Ränteintäkter -111 0 -111 - -150 0 -789 678 -86%

Utdelning 105 187 105 187 - 105 187 -

Intäktsbortfall 30 319 30 319 - 30 319 -

Tätortstrafik 9 759 181 -8 298 362 18 057 543 -218% 2 917 716 -8 275 799 -7 638 670 17 397 851 -228%

Avskrivningar -9 280 -60 887 51 607 -85% -38 894 -70 000 -44 112 34 832 -79%

Realtid -32 633 -38 785 6 152 -16% -33 179 -32 633 -

Stationsavgifter -216 512 -178 909 -37 603 21% -174 324 -174 324 -180 656 -35 856 20%

Särskild persontrafik -5 062 974 -4 074 830 -988 144 24% -5 109 791 -5 967 992 -4 662 470 -400 504 9%

Miljöpremie färdtjänst -399 563 0 -399 563 - 0 0 -226 570 -172 993 76%

Medlemsbidrag -8 380 441 -28 883 842 20 503 400 -71% -12 193 155 -30 470 852 -28 636 776 20 256 335 -71%

Tätortstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 2 202 511 2 066 048 136 463 7% 1 747 498 2 100 000 2 194 259 8 252 0%

Intäkter skolor 321 874 492 436 -170 562 -35% 491 277 500 000 599 206 -277 333 -46%

S:a intäkter 2 524 385 2 558 484 -34 099 -1% 2 238 775 2 600 000 2 793 465 -269 080 -10%

Subventionerat kommunkort  (vuxen) 12 390 685 0 12 390 685 - 8 708 559 0 0 12 390 685 -

Subventionerat kommunkort  (barn) 4 984 367 0 4 984 367 - 2 906 559 0 0 4 984 367 -

Subventionerat kommunkort  (senior) 952 571 952 571 - 952 571 -

Summa intäkter 20 852 007 2 558 484 18 293 523 715% 13 853 893 2 600 000 2 793 465 18 058 541 646%

Kostnad 

Trafikkostnad -9 773 809 -9 621 936 -151 873 2% -9 733 588 -9 685 237 -10 388 626 614 817 -6%

Index -1 272 439 -1 192 372 -80 066 7% -1 155 642 -1 142 597 -1 272 439 -

Förstärkning 0 0 0 - 0 0 0 0 -

Bankkostnad -46 578 -42 537 -4 041 9% -46 947 -47 964 -43 509 -3 069 7%

S:a kostnader -11 092 825 -10 856 845 -235 980 2% -10 936 177 -10 875 799 -10 432 135 -660 690 6%

S:a nettokostnad tätort 9 759 181 -8 298 362 -270 079 3% 2 917 716 -8 275 799 -7 638 670 17 397 851 -228%



Härnösands kommun

Landsbygdstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 483 020 638 879 -155 858 -24% 400 000 620 000 578 704 -95 684 -17%

Intäkter skolor 611 864 1 110 606 -498 742 -45% 1 011 372 1 100 000 1 127 233 -515 369 -46%

Bussgods 2 508 21 227 -18 718 -88% 13 982 13 760 6 550 -4 042 -62%

Resplus 3 693 10 440 -6 747 -65% 3 153 11 248 11 144 -7 451 -67%

S:a intäkter 1 101 085 1 781 151 -680 066 -38% 1 428 506 1 745 007 1 723 631 -622 546 -36%

Subventionerat kommunkort  (vuxen) 1 950 729 0 1 950 729 - 5 459 937 0 0 1 950 729 -

Subventionerat kommunkort  (barn) 1 961 303 0 1 961 303 - 1 031 290 0 0 1 961 303 -

Subventionerat kommunkort  (senior) 183 688 183 688 - 183 688 -

Summa intäkter 5 196 805 1 781 151 3 415 654 192% 7 919 733 1 745 007 1 723 631 3 473 174 202%

Kostnader

Trafikkostnad -15 407 352 -15 817 095 409 743 -3% -15 420 956 -15 519 986 -17 333 094 1 925 743 -11%

Index -2 020 870 -1 912 915 -107 955 6% -1 871 279 -1 824 444 0 -2 020 870 -

Förstärkning -6 557 -120 -6 438 5387% -6 398 -5 423 -9 058 2 501 -28%

Bankkostnad -46 578 -42 537 -4 041 9% -46 947 -47 964 -43 509 -3 069 7%

Komplettering, anropsstyrd taxi -169 208 -89 275 -79 933 90% -191 382 -221 130 -122 135 -47 073 39%

Kompletteringstrafik, linjelagd taxi -100 296 -151 278 50 982 -34% -137 303 -108 798 -99 344 -952 1%

S:a kostnader -17 750 861 -18 013 219 262 358 -1% -17 674 265 -17 727 744 -17 607 140 -143 721 1%

S:a nettokostnad landsbygd -12 554 056 -16 232 068 114 973 -1% -9 754 532 -15 982 737 -15 883 508 3 329 453 -21%



Timrå kommun

Sammanställning 

nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -13 109 874 -14 821 840 1 711 966 0 -13 564 202 -15 764 041 -13 612 905 503 031 -4%

Ränteintäkter -83 0 -83 - -100 0 -615 532 -87%

Utdelning 78 525 78 525 - 78 525 -

Intäktsbortfall 145 657 145 657 - 145 657 -

Avskrivningar -6 928 -43 476 36 549 -84% -29 035 -50 000 -32 931 26 003 -79%

Realtid -24 362 -27 695 3 333 -12% -24 769 -24 362 -

Särskild persontrafik -4 405 809 -4 123 162 -282 647 7% -4 548 514 -4 490 521 -4 334 768 -71 041 2%

Medlemsbidrag -17 322 873 -19 016 173 1 693 300 -9% -18 166 620 -20 304 562 -17 981 218 658 346 -4%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%)

Årsprognos 

T2

Årsprognos 

T1

Resultat 

2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 3 488 343 3 020 617 467 726 15% 2 808 233 2 400 000 3 193 370 294 973 9%

Intäkter skolor 1 811 463 2 602 945 -791 482 -30% 1 735 342 2 400 000 2 477 924 -666 461 -27%

Bussgods 3 020 0 3 020 - 3 305 3 252 7 838 -4 818 -61%

Resplus 3 977 43 501 -39 524 -91% 3 820 46 866 46 433 -42 456 -91%

S:a intäkter 5 306 802 5 667 063 -360 260 -6% 4 550 700 4 850 119 5 725 564 -418 762 -7%

Subventionerat kommunkort 2 471 057 0 2 471 057 - 2 388 218 0 0 2 471 057 -

Summa intäkter 7 777 859 5 667 063 2 110 797 37% 6 938 918 4 850 119 5 725 564 2 052 295 36%

Kostnader

Trafikkostnad -17 009 688 -17 400 686 390 998 -2% -17 235 426 -17 348 710 -18 574 161 1 564 473 -8%

Index -1 935 815 -2 162 047 226 232 -10% -1 769 264 -1 917 504 -1 935 815 -

Resandeincitament (O17/21) -1 021 853 -35 991 -985 862 2739% -638 931 -527 513 -1 021 853 -

Förstärkning -769 237 -627 311 -141 925 23% -696 148 -644 222 -639 211 -130 026 20%

Bankkostnad -64 579 -101 687 37 108 -36% -65 091 -66 502 -60 324 -4 255 7%

Komplettering, anropsstyrd taxi -86 561 -161 180 74 619 -46% -98 260 -109 710 -64 773 -21 788 34%

S:a kostnader -20 887 733 -20 488 903 -398 830 2% -20 503 119 -20 614 160 -19 338 469 -1 549 264 8%

S:a nettokostnad landsbygd -13 109 874 -14 821 840 1 711 966 -12% -13 564 202 -15 764 041 -13 612 905 503 031 -4%



Sundsvalls kommun

Sammanställning 

nettokostnad Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -29 821 442 -36 819 298 6 997 856 -19% -33 866 601 -34 454 793 -30 647 773 826 331 -3%

Ränta -684,60 0,00 -685 - -300 -1 625 941 -58%

Utdelning 649 629,19 649 629 - 649 629 -

Intäktsbortfall 835 319,00 835 319 - 835 319 -

Tätortstrafik -28 049 631 -42 794 700 14 745 069 -34% -34 266 125 -41 831 343 -35 581 124 7 531 493 -21%

Avskrivningar -57 314 -365 364 308 051 -84% -240 205 -500 000 -272 434 215 120 -79%

Realtid -201 541 -232 737 31 196 -13% -204 914 -201 541 -

Särskild persontrafik -56 532 -57 993 1 461 -3% -49 627 -49 606 -66 390 9 858 -15%

Medlemsbidrag -56 702 195 -80 270 091 23 567 896 -29% -68 627 772 -76 835 742 -66 569 346 9 867 151 -15%

Tätortstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 42 410 487 44 735 959 -2 325 473 -5% 43 805 969 42 000 000 46 562 235 -4 151 748 -9%

Intäkter skolor 4 503 959 5 021 477 -517 517 -10% 3 954 223 4 000 000 4 746 957 -242 998 -5%

S:a intäkter tätort 46 914 446 49 757 436 -2 842 990 -6% 47 760 192 46 000 000 51 309 192 -4 394 746 -9%

Skattesubvention senior 47 558 760 36 184 882 11 373 878 31% 45 792 681 40 000 000 36 046 221 11 512 539 32%

Skattesubvention barn 9 448 306 0 9 448 306 - 9 448 306 -

Summa intäkter 103 921 512 85 942 318 17 979 194 21% 93 552 873 86 000 000 87 355 413 16 566 099 19%

Kostnad 

Trafikkostnad -112 396 196 -110 832 750 -1 563 446 1% -110 129 348 -111 708 648 -121 315 790 8 919 594 -7%

Index -11 894 342 -13 910 486 2 016 144 -14% -11 433 154 -12 411 287 -11 894 342 -

Resandeincitament -4 491 134 -786 082 -3 705 052 471% -2 976 684 -1 948 056 -4 491 134 -

Biljettautomat 0 -100 000 100 000 -100% -100 000 0 0 0 -

Förstärkning -204 211 -163 909 -40 302 25% -182 409 -184 762 -188 799 -15 412 8%

Avskrivning bussar -1 452 299 -1 452 299 0 0% -1 452 299 -1 452 299 -

Bankkostnad -1 532 960 -1 491 492 -41 469 3% -1 545 103 -1 578 590 -1 431 947 -101 013 7%

S:a kostnader -131 971 142 -128 737 018 -3 234 125 3% -127 818 998 -127 831 343 -122 936 537 -9 034 606 7%

S:a Nettokostnad tätort -28 049 631 -42 794 700 14 745 069 -34% -34 266 125 -41 831 343 -35 581 124 7 531 493 -21%



Sundsvalls kommun

Landsbygdstrafik Resultat 2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkt 

Biljettintäkter 11 596 127 9 979 696 1 616 431 16% 11 343 411 11 000 000 11 578 382 17 745 0%

Intäkter skolor 4 492 273 4 877 875 -385 601 -8% 3 376 267 4 500 000 5 047 308 -555 034 -11%
Bussgods 33 053 67 132 -34 078 -51% 40 484 39 841 86 355 -53 301 -62%

Resplus 78 404 44 371 34 033 77% 73 483 47 804 47 362 31 042 66%

S:a intäkter 16 199 858 14 969 074 1 230 785 8% 14 833 645 15 587 644 16 759 407 -559 549 -3%

Skattesubvention senior 7 768 106 4 682 749 3 085 357 66% 6 481 317 5 000 000 4 932 112 2 835 994 58%

Skattesubvention barn 2 163 226 0 2 163 226 - 2 163 226 -

Summa intäkter 26 131 190 19 651 823 6 479 367 33% 21 314 962 20 587 644 21 691 519 4 439 671 20%

Kostnader

Trafikkostnad -46 124 692 -47 172 615 1 047 923 -2% -46 375 614 -46 451 386 -49 902 817 3 778 124 -8%

Index -5 578 987 -5 875 771 296 784 -5% -5 034 315 -5 313 869 -5 578 987 -

Resandeincitament (O18) -856 481 -406 895 -449 586 110% -720 105 -529 077 -856 481 -

Resandeincitament (O17/21) -1 002 218 -35 095 -967 123 2756% -625 474 -538 862 -1 002 218 -

Förstärkning -857 293 -930 233 72 940 -8% -880 952 -630 654 -1 004 528 147 235 -15%

Bankkostnad -1 532 960 -1 491 492 -41 469 3% -1 545 103 -1 578 590 -1 431 947 -101 013 7%

Komplettering, anropsstyrd taxi 0 -559 020 559 020 -100% 0 0 0 0 -

S:a kostnader -55 952 632 -56 471 120 518 489 -1% -55 181 564 -55 042 437 -52 339 292 -3 613 340 7%

S:a nettokostnad landsbygd -29 821 442 -36 819 298 6 997 856 -19% -33 866 601 -34 454 793 -30 647 773 826 331 -3%



Region Västernorrland

Sammanställning nettokostnad
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Budget-

avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Landsbygdstrafik -48 826 736 -50 756 701 1 929 965 -4% -48 831 363 -48 211 719 -43 677 639 -5 149 097 12%

Ränteintäkter -431 0 -431 - -700 0 -4 573 4 143 -91%

Utdelning 422 559 422 559 - 422 559 -

Intäktsbortfall 505 003 505 003 - 505 003 -

Norrtåg -41 735 416 -46 426 000 4 690 584 -10% -46 427 000 -46 426 000 -36 583 688 -5 151 728 14%

Avskrivningar -37 280 -247 357 210 077 -85% -156 244 -300 000 -177 207 139 927 -79%

Realtid -131 095 -157 566 26 472 -17% -133 288 -131 095 -

Stationsavgifter -1 671 629 -1 262 869 -408 760 32% -1 205 813 -1 205 811 -1 263 588 -408 041 32%

Förvaltningskostnader -33 618 834 -34 204 814 585 980 -2% -34 204 814 -35 540 332 -33 659 052 40 219 0%

Din Tur kundcenter -17 358 983 -17 544 103 185 120 -1% -17 544 103 -17 686 160 -17 359 902 919 0%

Särskild persontrafik -71 594 841 -70 000 000 -1 594 841 2% -70 896 750 -70 038 087 -67 741 994 -3 852 847 6%

Medlemsbidrag -214 047 682 -220 599 410 6 551 728 -3% -219 400 075 -219 408 109 -200 467 644 -13 580 037 7%

Landsbygdstrafik
Resultat 

2018 Budget 2018

Budget-

avvikelse

Avvikelse 

(%) Årsprognos T2 Årsprognos T1 Resultat 2017

Avvikelse 

2017 - 2018

Avvikelse 

(%)

Intäkter

Biljettintäkter 20 555 194 21 110 512 -555 318 -3% 21 883 086 24 000 000 22 506 391 -1 951 197 -9%

Bidrag 3 495 419 3 000 000 495 419 17% 3 287 520 3 587 523 2 990 364 505 055 17%

Intäkter skolor 4 243 713 4 872 792 -629 080 -13% 4 114 869 4 500 000 4 932 710 -688 998 -14%

Bussgods 207 766 479 562 -271 796 -57% 475 662 468 106 544 822 -337 056 -62%

Resplus 2 124 864 2 031 447 93 416 5% 1 989 570 2 080 866 2 061 632 63 232 3%

S:a intäkter 30 626 955 31 494 314 -867 359 -3% 31 750 708 34 636 495 33 035 919 -2 408 964 -7%

Subvention kommunkort Svall 2 944 507 1 702 818 1 241 689 73% 1 407 086 2 495 937 1 999 897 944 610 47%

Subvention kommunkort Övik 307 014 447 270 -140 256 -31% 287 665 592 461 345 140 -38 126 -11%

Subvention kommunkort Hsd 2 064 570 0 2 064 570 - 1 715 381 0 0 2 064 570 -

Subvention kommunkort Timrå 613 650 0 613 650 - 617 135 0 0 613 650 -

Summa intäkter 36 556 696 33 644 402 2 912 294 9% 35 777 975 37 724 893 35 380 956 1 175 740 3%

Kostnader

Trafikkostnad -70 987 865 -72 376 602 1 388 737 -2% -71 289 262 -74 519 162 -77 071 454 6 083 589 -8%

Index -8 943 949 -8 322 540 -621 409 7% -8 329 812 -8 067 658 -8 943 949 -

Resandeincitament (O17/21) -703 053 -25 249 -677 804 2684% -438 956 -370 207 -703 053 -

Resandeincitament (S5) -392 188 0 -392 188 - 0 0 -392 188 -

Biljettsamverkan X-trafik -999 999 -1 000 000 1 0% -1 000 000 -1 000 000 -500 000 -499 999 100%

Förstärkning -1 114 348 -566 713 -547 635 97% -1 009 331 -912 571 -785 936 -328 412 42%

Avskrivning bussar -1 491 360 -1 491 360 0 0% -1 491 360 -1 491 360 -

Bankkostnad -750 670 -618 640 -132 030 21% -756 616 -773 014 -701 205 -49 465 7%

S:a kostnader -85 383 432 -84 401 103 -982 329 1% -84 315 338 -85 642 612 -79 058 595 -6 324 837 8%

S:a nettokostnad landsbygd -48 826 736 -50 756 701 1 929 965 -4% -48 537 363 -47 917 719 -43 677 639 -5 149 097 12%
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 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för år 2018 - Räddningstjänsten Höga 
Kusten-Ådalen 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Räddningstjänsten Höga Kusten-

Ådalen och  

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten 

Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2018.      

 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och 

lämnat in revisionsberättelse för 2018. Revisionen har granskat och godkänt 

årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen och dess enskilda ledamöter.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, 2019-03-28 

Revisionsrapport 2018, Granskning av bokslut och årsredovisning 2018, 

2019-04-02 

Revisionsberättelse, ink.2019-05-13       

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 

 



Från: Johanna Laine 
Skickat: den 28 mars 2019 12:00 
Till: andreas.hoff@hka.se; centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: VB: Årsredovisning HKÅ 
Bifogade filer: Årsredovisning 2018 fastställd.pdf 
 
Hej! 
Tack så mycket! Vi tar gärna emot även revisionsberättelsen när den är klar. Vi diarieför dessa centralt så 
det bästa sättet är att skicka direkt till våra registratorer som sitter på centraldiariet@harnosand.se Tack 
för hjälpen! 
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Johanna Laine 
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Organisation och uppdrag 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) är ett kommunalförbund mellan Sollefteå, Kramfors 

och Härnösand. Förbundet skall svara för den gemensamma verksamheten inom området skydd mot 

olyckor åt medlemskommunerna, i enlighet med vad som åligger var och en. Kommunalförbundet 

skall möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft genom samordning av resurser under en 

gemensam ledning. 

HKÅ leds av en direktion och medlemskommunerna har i en förbundsordning reglerat uppdraget 

samt hur verksamheten skall styras. Förbundsdirektionen är räddningsnämnd för 

medlemskommunerna. 

Förbundet omfattar ett stort geografiskt område. Huvuddelen av verksamheten planeras och 

genomförs på de tre centralorterna Sollefteå, Kramfors och Härnösand.  

Direktion 
Förbundet leds av en politiskt sammansatt direktion. Varje kommun har två ordinarie ledamöter och 

två ersättare. Ledamöter i en direktion måste vara ledamot i respektive kommunfullmäktige och 

utses av den. 

 
Figur 1 Bild 1: Direktionens ledamöter (Från vänster: Bertil Böhlin, Malin Svanholm, Tommy Svensson, Åsa 
Sjödén, Rune Danielsson, Fred Nilsson, Kerstin Franzén, Ingemar Jonsson.  
Ej på bilden: Anders Gäfvert, Christina Lindberg, Thomas Lundberg, Anna Strandh Proos) 
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Räddningschefen om 2018 
Så är 2018 över och det är dags att summera det gångna året. Ett år där sommarens skogsbränder är 

det som sticker ut mest för vår del. Vi har aldrig upplevt en liknande sommar, med så många 

pågående insatser samtidigt. Organisationen var under en period väldigt ansträngd och bristen på 

brandmän var tydlig. Tack vare att fantastiskt engagemang från personal och samverkanspartners så 

lyckades vi hantera bränderna på ett tillfredställande sätt. Under hösten har mycket tid fått läggas på 

att summera, återställa utrustning och följa upp sommarens alla insatser. 

I övrigt kan vi konstatera att vi har nått tre av våra fyra verksamhetsmål. Vi har mött 6 000 personer 

som på olika sätt delgivits information om hur bränder och andra olyckor kan förebyggas. Många av 

våra aktiviteter i form av utbildningar, skötsel av handbrandsläckare och kontakten med barn och 

unga utförs av personal i utryckningstjänst, vilket skiljer oss från många andra räddningstjänster.  

Vi har även nått alla våra finansiella mål och summerar året med ett överskott. Förklaringen till det 

ligger i den ersättning som erhållits från staten efter sommarens skogsbränder. Ersättning överstiger 

våra direkta kostnader för insatserna, då vi får viss ersättning för slitage. 

Under året har vi mött på en del utmaningar när det gäller personalförsörjningen, både inom heltid 

och inom RIB (Räddningspersonal i beredskap). Inom organisationen har vi ett rekryteringsbehov 

efter att vi har genomgått och fortfarande genomgår en generationsväxling där många medarbetare 

har möjligheten att gå i pension. Detta i kombination med att rörligheten inom branschen har ökat 

leder till att vi konstant försöker rekrytera ny brandpersonal till organisationen. 

Nu siktar vi på 2019 där vi bland annat kommer att titta på ett utökat operativt samarbete med de 

övriga räddningstjänsterna i länet. 

/Andreas Hoff 

 
Bild 2: Andreas Hoff  
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Verksamhet 2018 
Förbundet har en övergripande verksamhetsplan som utgår ifrån handlingsprogrammet för skydd 

mot olyckor.  Verksamhetsplanen innehåller sju mål, fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål, 

som alla utgår ifrån god ekonomisk hushållning. Nedan följer en redovisning av måluppfyllelse samt 

en sammanställning av de viktigaste aktiviteterna som genomförts under året. 

Uppföljning verksamhetsmål 
 

 

Organisationen har hittills under året haft 

resurser tillgängliga för att kunna åka på alla 

insatser (1 365 st. inkl. IVPA) som inkommit 

till SOS och definierats som räddningstjänst. 

Antalet ligger något lägre än de senaste två 

åren.  

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Under året har 126 ärenden gällande tillsyn 

handlagts.  

Målet anses inte uppfyllt. 

 

 

Under året har vi utbildat 2 047 personer i 

olika olycksförebyggande utbildningar.  

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Vi har träffat 3 779 barn och ungdomar i 

samband med utbildningar och 

informationstillfällen. 

Målet anses uppfyllt. 

 

Mål 

Under 2018 ska 100 % av 

inkommande larm som 

definieras som 

räddningstjänst rendera en 

insats. 

Mål 

Minst 130 tillsyner ska utföras 

under året. 

Mål 

Minst 1 500 personer ska 

utbildas under året. 

Mål 

Under 2018 ska HKÅ träffa 

minst 2 400 barn och 

ungdomar. 
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Uppföljning finansiella mål 
 

 

Årets resultat är ett överskott på ca 3,5 Mkr. 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

 

Årets avskrivningar är lägre än de 

budgeterade avskrivningarna  

(3,71/3,79 Mkr). 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

Alla investeringar har skett med eget kapital. 

Målet anses uppfyllt. 

 

 

Kommentar verksamhetsmål 
Efter 2018 kan vi konstatera att tre av fyra verksamhetsmål har uppnåtts.  

Sommarens skogsbränder med ett stort antal insatser inom loppet av några veckor, varav ett flertal 

bränder samtidigt inom förbundets gränser, ställde beredskapen på prov där organisationen fick lösa 

vissa insatser med väldigt få brandmän och med begränsande resurser. Vi känner även till att 

helikoptrar har släppt vatten på ett par mindre bränder som de har sett, men som aldrig har larmats 

vidare till SOS. Tack vare personalens engagemang och god samverkan med räddningstjänster i 

angränsande län, hemvärn, SCA, MSB m.fl. kunde målet nås, att samtliga inkommande larm ska 

rendera en insats. 

Tillsynsmålet för 2018 var 130 tillsyner. Under året genomfördes 126 tillsyner. En bidragande faktor 

till att målet inte uppnåddes är att under sommaren fokuserades hela räddningstjänstens 

verksamhet till att bekämpa skogsbränder. Detta medförde att planerade tillsynsobjekt som har 

sommaröppet inte utfördes. Dessutom resulterade en hög andel av tillsynerna (cirka 50 %) i 

efterarbete då tillsynsobjekten bedömdes ha ett oskäligt brandskydd. Efterarbetet försvårades under 

en period med införandet av ett nytt verksamhetssystem. 

Under året har framförallt antalet kommunanställda som utbildats ökat sedan ifjol och när det gäller 

målet om ungdomar så har skolutbildningar, besök av förskolor och våra BRÅ-dagar varit populära. 

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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Kommentar finansiella mål 
De tre finansiella målen för 2018 har alla uppfyllts. Det ekonomiska resultatet är ett överskott på 

3,5 Mkr, vilket överstiger det finansiella målet på 0,01 % (10 000 kr). 

Kostnaderna för sommarens skogsbränder har varit stora och lett till att resultatet avviker från 

budget på flera poster. Genom den statliga garantin har vi fått ersättning för personal och alla direkta 

utgifter, till exempel helikoptrar. Vi har även fått ersättning för slitage och drift av alla våra fordon 

och utrustning som har använts under sommaren. Eftersom denna ersättning även inkluderar slitage, 

överstiger det erhållna beloppet den faktiska kostnaden som förbundet har haft under innevarande 

år. Detta leder till att vi har ett positivt resultat för 2018 trots kostnaderna under sommaren. 

Däremot kan följderna bli att vi måste restaurera och byta ut utrustningen tidigare än planerat 

kommande år, på grund av slitaget under sommaren 2018. Totalt har ca 8,3 Mkr erhållits via den 

statliga garantin. 

Årets avskrivningar har inte överstigit budgeterade avskrivningar. Alla investeringar sker med egna 

medel, dvs. utan upptagande av lån. 

 

 

Bild 3 Brand i byggnad i Ullånger 2018. 
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Genomförda aktiviteter 
Nedan presenteras en översikt över de viktigaste aktiviteterna under året inom olycksförebyggande 

verksamhet, räddningstjänst, krisberedskap och den interna organisationen. 

Årets extrema väderlek  
2018 har präglats av extrema väderförhållanden. Vid Norrlandskusten var vintern den 

nederbördsrikaste på över 50 år, landets snörekord uppmättes inom förbundets område. För 

räddningstjänsten innebar de stora snömängderna ett större antal larm gällande takras, vilket främst 

drabbade ladugårdsbyggnader. 

 

När vårvärmen kom, så började de stora snömängderna smälta betydligt snabbare än förväntat, 

vilket på många håll ledde till översvämningar. SMHI utfärdade flera varningar för höga flöden, och 

räddningstjänsten fick rycka ut till dammar och översvämmade vägar samt deltog även i regelbundna 

samverkansmöten med länsstyrelsen, övriga räddningstjänster, kommunerna och Trafikverket.  

 

 
 Bild 4: Vårfloden (Stor-Vegsjön) 

Få kunde ana att den snörika vintern och den efterföljande vårfloden, skulle efterföljas av den 

varmaste majmånaden sedan SMHIs mätningar började i Sverige. Detta i kombination med extrem 

torka ledde till det största antalet skogsbränder på en sommar i förbundets historia. 

 

Vårt förbundsområde drabbades av tre stora skogsbränder, Norrmossaflon (Sollefteå, 11 dygn), 

Älgberget (Kramfors, 6 dygn), Möckelsjöberget (Härnösand, 6 dygn) samt ett 50-tal mindre 

skogsbränder som skedde ungefär samtidigt under fyra veckor i juli. Vid några tillfällen var hela 

förbundets personal, heltid såväl som beredskapspersonal, samtidigt ute i skogarna och försökte att 

få kontroll över de stora ytor som brann.  
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För att hantera alla inkommande händelser bildades en gemensam stab med Räddningstjänsten 

Medelpad (Timrå, Sundsvall, Ånge), vilket underlättade den operativa ledningen och styrningen över 

fordon, personal och övriga resurser. 

 

 
 Bild 5: Branden vid Möckelsjöberget (Härnösand), Utsikt från helikoptern 

Vi vill rikta ett stort tack till alla frivilliga, Frivilliga resursgruppen (FRG), Röda Korset, Höga Kusten 

Airport, SCA och inte minst Hemvärnet som stod för ovärderliga insatser genom försörjning av mat 

och övriga förnödenheter. 

Eldningsförbud – första gången på 20 år 
Sommarens torka föranledda historiskt höga 

brandriskvärden. Vissa perioder var värdena högt över 

de som rådde när branden i Västmanland fick sin 

snabba spridning 2014. När det är torrt i marken ökar 

risken både för att eld uppstår och att den sprider sig 

snabbt, vilket kan leda till att stora arealer skog 

brinner ner.  I Västernorrlands län beslutade 

länsstyrelsen om eldningsförbud på inrådan av länets 

räddningstjänster. 
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Mellan 2 juni och 22 augusti rådde eldningsförbud i hela Västernorrland, vilket innebar att  

- det var det förbjudet att göra upp eld i skog och mark och även i villaträdgårdar 

- det var det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus 

- grillning endast var tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser samt i grillar på egen tomtmark 

På grund av den extrem höga brandrisken utökades/skärptes eldningsförbudet sedan mellan 9 juli 

och 10 augusti så till vidare att det under den tidsperioden inte var tillåtet att: 

- använda engångsgrill och stormkök 

- göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser) 

- elda och grilla utomhus på campingplatser 

PAFF 
PAFF (Positivt Arbete För Framtiden) sjösattes 2014 efter att enkäten 

Arbetsplatsprovaren genomfördes bland anställda och stor utvecklingspotential 

gällande arbetsmiljön konstaterades. Nu, fyra år senare, har en uppföljande 

enkät genomförts som visar att alla områden har förbättrats. Det finns dock 

skillnader i resultatet mellan de olika verksamhetsställena och detta har medfört 

att lokala insatser görs för att hitta förbättringar inom arbetsmiljöområdet. 

I och med dessa aktiviteter kommer PAFF att avslutas och sedan övergå i det dagliga utvecklings- och 

arbetsmiljöarbetet.  

Utbildningsinsatser till medborgare 
Under året har knappt 6 000 personer, såväl vuxna, ungdomar och barn, erhållit utbildning och 

information om brandsäkerhet genom förbundets försorg. 

I ett försök att hitta nya arenor för att möta kommunmedborgare, deltog arbetande styrka i 

trygghetsarbetet kring stadsfesten i Kramfors. Där låg fokus på att öka känslan av säkerhet för 

medborgarna genom vår närvaro. Styrkan var utrustad med bl.a. sjukvårdsväska, och några insatser 

blev det, så som omplåstring och samtal med ungdomar. 

 
Bild 6: Förskolevecka på brandstationen i Härnösand 
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Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA) 
MHFA (Mental Health First Aid) är ett utbildningsprogram för allmänheten, utvecklad i Australien, 

med syftet att ge kursdeltagaren sådana kunskaper om psykisk ohälsa (bl.a. suicid, schizofreni, 

ångest, depression, osv.) som tillåter denne att kunna ge första hjälp tills den drabbade fått 

professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så 

sätt minska fördomar och stigmatisering.  

Två av HKÅs medarbetare, Andreas Hägg och Anna Sellin, är diplomerade utbildare i MHFA. 

 
Bild 7: HKÅs dagtidspersonal genomgår MFHA-utbildningen och blir  
diplomerade ”Första Hjälpare till psykisk hälsa”. 

Förebyggande verksamhet 
Tillsynsarbetet har under året fokuserat på objekt som omfattas av s.k. skriftlig redogörelse men som 

inte har tillsynats under en längre tid. Totalt genomfördes 126 tillsyner under året, vilket var strax 

under målet på 130 tillsyner. 

Utöver tillsynerna har drygt 400 ärenden handlagts under året gällande brandfarlig & explosiv vara, 

detaljplaner, bygglov, alkohol-/serveringstillstånd, tillfälliga evenemang, offentliga tillställningar mm. 

Krisberedskap 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen svarar för att en kvalificerad krishanteringshandläggare 

arbetar tillsammans med kommunernas beredskapssamordnare med målet att förebygga och stärka 

kommunernas förmåga att hantera extraordinära händelser.  

 

Under året har förbundet genomfört samtliga planerade möten med beredskapssamordnarna för 

gemensam inriktning, samordning och erfarenhetsutbyten. Samarbetet har fokuserat på 

övningsplanering inför både lokala övningar för inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ISF-

stödet samt i planeringen inför den regionala övningen GOA som genomfördes under hösten. 

Säkerhetsskydd och civilt försvar har också diskuterats på våra möten. I övrigt har mycket arbetstid 

lagts på kontinuitetsplanering ute i kommunerna. Alla uppsatta mål inom verksamhetsområdet har 

uppnåtts. 
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Statsministerbesök 
Statsminister Stefan Löfvén besökte förbundet i augusti. Han fick då information om I Väntan På 

Ambulans (IVPA) som innebär att räddningstjänsten åker på sjukvårdslarm när ambulansen är en bit 

bort. Ett koncept som ökar tryggheten för medborgarna. 

 

 
 Bild 8: Statsminister Stefan Löfvén på besök i Sollefteå. 
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Räddningstjänst 
Det totala antalet larm uppgick 2018 till 1 365 st., vilket är en minskning jämfört med tidigare år. 

Anledningen till det är dels att IVPA-larmen (I Väntan På Ambulans) har minskat samt att antalet 

automatlarm i år, efter några års kraftig ökning, börjat dala. Fortfarande står dock några enstaka 

objekt för ett stort antal larm och automatlarm utgör fortfarande förbundets vanligaste larmorsak.  

Förbundet har, på grund av den extrema torkan under sommarmånaderna varit starkt drabbad av 

skogsbränder (brand ej i byggnad), med ett femtiotal skogsbränder bara under juli månad, där tre av 

dem hade långa insatstider, mellan 6 och 11 dygn var. Anledningen till att brand i byggnad och 

trafikolycka ser ut att ha minskat beror främst på en ändring som har gjorts i det statistiska 

underlaget. De insatser som inte renderar en aktiv insats av oss registreras nu som Annan händelse 

utan risk för skada. Av det totala antalet IVPA utgörs 15 st. av hjärtstoppslarm. 

Under sommaren omkom tre personer i drunkning. En bidragande orsak tros vara den varma 

väderleken som fanns under en längre tid och lockade många personer till att bada. Samtliga 

drunknade var ensamma vid olyckstillfället och orsak till händelsen kan vi inte då fastställa. Som 

övriga uppdrag räknas larm som sjukvårdsuppdrag, lyfthjälp, hjälp till ambulans, nödställda djur osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 Insatser redovisade per insatstyp 

 

 

 

 

 

Figur 3 Larm per kommun 

 

 

 
 

Figur 4 Larm per station  

 Insatstyp 2018 2017 2016 

Brand i byggnad 106 168 123 

Brand ej i byggnad 229 142 163 

Trafikolycka 156 220 210 

Utsläpp av farligt ämne 21 31 24 

Drunkning-/tillbud 8 12 5 

Automatlarm, ej brand/gas 303 412 328 

I väntan på ambulans 259 309 376 

Annan händelse utan risk för skada 101   

Övriga uppdrag 182 169 229 

Totalt 1 365 1 463 1 458 

Insatser/Kommun 2018 2017 2016 

Härnösand 456 494 496 

Kramfors 466 506 523 

Sollefteå 443 463 439 

Totalt 1 365 1 463 1 458 

Insatser/Station 2018 2017 2016 

Härnösand 439 466 454 

Viksjö 17 28 42 

Kramfors 305 353 297 

Nyland 62 55 90 

Ullånger 63 55 97 

Nordingrå 36 43 39 

Sollefteå 252 234 217 

Näsåker 46 47 55 

Junsele 86 106 104 

Ramsele 59 76 63 

Totalt 1 365 1 463 1 458 
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Medarbetare 
Inom Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen finns det totalt 223 personer anställda, varav 63 inom 

heltidsorganisationen och 160 inom beredskapsorganisationen där Viksjö värn och sjöräddarna är 

inräknade. Av 223 anställda är 11 % kvinnor. 

 

Inom heltidsorganisationen är fördelningen enligt nedan: 

 Åtta anställda arbetar dagtid. 

 Åtta brandinspektörer/brandingenjörer/enhetschefer har en roll som inre befäl vilket 

innebär att de arbetar dagtid med återkommande jourdygn i utryckningsorganisationen. 

 35 brandmän och 12 styrkeledare som arbetar skift i utryckningsorganisationen. 

 

Sju heltidsanställda har slutat, en brandinspektör, en brandman, en styrkeledare har under året gått i 

pension samt ytterligare tre brandmän och vår controller har slutat på egen begäran. Under året har 

totalt två nya brandmän tillsvidareanställts inom förbundet.  

Åldersfördelning 

Heltid, tillsvidareanställda 2018-12-31 

Åldersfördelning Män Kvinnor Totalt Andel (%) 

20-29 7 1 8 12,7 

30-39 21 5 26 41,3 

40-49 11 1 12 19,0 

50-59 11 1 12 19,0 

60- 5 0 5 8,0 

Summa 55 8 63 100 

Fördelning per 
kategori 

   2018-12-31 

 Män Kvinnor Totalt Andel (%) 

Heltid 
(tillsvidareanställda) 

55 8 63 28,3 

Deltidsstyrkor och värn 
(beredskapsanställda) 

144 16 160 71,7 

Summa 199 24 223 100 

Totalt arbetad tid i 
timmar 

   2018-12-31 

 Män Kvinnor Totalt Andel (%) 

A:≤ 29 år 25 677 4 876 30 553 19,1 

B:30-49 år 75 186 14 347 89 533 55,9 

C:≥ 50 år 38 096 2 080 40 176 25,1 

Summa 138 959 21 303 160 262 100 

Figur 5 Åldersfördelning tillsvidareanställda  
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Sjukfrånvaro 
Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har under 2018 haft fyra längre sjukskrivningar. 
 

Total sjukfrånvaro  
i tim 

Sjufrv (tim) Arb tid (tim) Sjukfrv (%) 

A:≤ 29 år 1 288 16 279 7,91 

B:30-49 år 3 342 83 828 3,99 

C:≥ 50 år 1 234 36 639 3,37 

Summa 5 864 136 746 4,29 

Total sjukfrånvaro 
i dagar 

Antal kaldgr Antal kaldgr >59 
Andel kaldgr > 59  

av total (i %) 

20-29 år 13 0 0,00 

30-39 år 471 193 40,98 

40-49 år 27 0 0,00 

50-59 år 498 257 51,61 

60-69 år 41 0 0 

Summa 1050 450 42,86 

Figur 6 Sjukfrånvaro i tim och dagar för heltidspersonal 

 

Sjukfrånvaro (tim) 2018 2017 2016 2015 2014 

Anställdas sammanlagda arbetstid 
(tim) 

160 262 164 523 165 832 165 234 170 757 

Total sjukfrånvaro av sammanlagd 
arbetstid (tim) 

6 790 6 696 7 121 5 893 6 624 

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i 
förhållande till total sjukfrånvaro i 
timmar. 

2 002 2 489 5 241 1 376 4 601 

Summa sjukfrånvaro för kvinnor 
(tim) 

1 382/ 
21 304 

1 292/     
21 158  

823 301 616 

Summa sjukfrånvaro för män (tim) 
5 409/ 

138 956 
5 404/     

143 365 
6 297 5 592 6 008 

      

Sjukfrånvaro för personal under 29 
år (tim) 

2 215 430 627 240 34 

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 
(tim) 

3 342 3 070 2 058 2 247 1 260 

Sjukfrånvaro för personal >50 år 
(tim) 

1 234 3 196 4 409 3 405 5 330 

Total sjukfrånvaro 6 791 6 696 7 121 5 892 6 624 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
för tillsvidareanställda (%) 

100 100 100 100 100 

Figur 7 Sjukfrånvaro i tim, heltidspersonal samt RIB-personal 
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Fortbildning 
Under 2018 har en heltidsanställd brandinspektör gått utbildningen Tillsyn B, och två anställda från 

beredskapsorganisationen har gått utbildningen Räddningsledare A. Personalen har under 2018 

genomfört sina årliga repetitionsutbildningar inom sjukvård, rök- och kemdykning med flera.  

Friskvård 
Alla brandmän får träna en timme per arbetspass (om tid finns) för att upprätthålla sin fysiska status. 

Det finns många olika möjligheter till varierad och god träning såsom rullband, roddmaskin, 

trappmaskin, styrketräningslokal med olika maskiner och lösa vikter. Det finns även en idrottssal där 

man kan spela innebandy, mjuktennis eller utöva andra träningspass. Övrig dagtidspersonal får lägga 

ut en friskvårdstimme per arbetsvecka. Förbundet bekostar även simning en gång per vecka för all 

heltidspersonal.  

 

Anställda i beredskapsorganisationen får årligen en friskvårdspeng där de kan köpa träningskort 

och/eller träningsskor.  All personal genomför varje år en hälsoundersökning där man får möjlighet 

att ta upp eventuella besvär. För personal i utryckningstjänst innebär det att varje år förnya sitt 

tjänstbarhetsintyg. 

Framtid 
Rekryteringsbehovet av brandmän i beredskap är konstant. Det finns några befintliga vakanser som 

måste fyllas upp samtidigt som det hela tiden sker en viss kontinuerlig avgång. Rekryteringen av 

framtida brandmän är en viktig framtidsfråga som hela tiden kräver nya angreppssätt.  

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har under de senaste två åren märkt att det blivit allt svårare 

att rekrytera heltidsbrandmän med SMO-utbildning (Skydd mot olyckor). Vi har under 2018 

rekryterat åtta heltidsbrandmän varav två stycken påbörjade sin anställning i slutet av 2018 och 

resterande sex påbörjar sina tjänster i början av 2019. Det vi även uppmärksammat är att det blivit 

större rörlighet inom branschen. Vi har under året försökt marknadsföra oss genom bland annat 

besöka eleverna som i dagsläget läser Skydd mot olyckor på skolan på Sandö. 

Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen står inför det kommande året för fyra  pensioner. Planerade 

pensionsavgångar, se nedan. 

 

 2019:  4 möjliga pensionsavgångar 
 2020:  0 möjliga pensionsavgångar 
 2021:  3 möjliga pensionsavgångar 
 2022:  0 möjliga pensionsavgångar 
 2023:    2 möjliga pensionsavgångar. 
  



 
 

17 
 

 Internkontroll 
En plan för intern kontroll upprättas årligen. Internkontroll ska göras för att upptäcka och förebygga 

fel. Under 2018 har punkterna nedan kontrollerats. 

Kontroll av Riskbedömning Metod Resultat 

Att kostnader för 

intern och extern 

representation 

dokumenteras enligt 

riktlinjerna. 

För att säkerställa att 

Räddningstjänsten hanterar 

skattepengar varsamt vid 

representation, finns det vid ett flertal 

krav på godkännande, beloppsgränser 

och dokumentation. 

Riktlinjerna för intern och extern 

representation är nya. Risken är att 

rutinerna att leva upp till de ökade 

kraven ej är etablerade ännu. 

Görs genom 

stickprovskontroll 

om representations-

kostnader 

innehåller 

dokumentation 

enligt riktlinjerna. 

Kontroll har 

genomförts. Inga 

kostnader finns att 

redovisa för extern 

representation. Vid 

kontroll av kostnader 

för intern 

representation har det 

visat sig att det finns 

brister i 

dokumentationen. 

Förbundet kommer att 

skärpa 

dokumentationskraven 

på representation under 

2019. 

Att rekvisitioner 

utfärdas för samtliga 

inköp (förutom 

drivmedel). 

Vid samtliga inköp och beställningar 

som görs ska en rekvisition fyllas i 

och bifogas fakturan.  

Görs genom 

stickprovskontroll 

om leverantörs-

fakturorna 

innehåller ett 

rekvisitions nr. 

Kontroll har 

genomförts på 70 

slumpmässigt utvalda 

leverantörsfakturor. 

Samtliga fakturor har 

haft en bifogad 

rekvisition. 

Att alla remisser 

gällande bygglov från 

kommunerna har 

besvarats. 

 

 

 

 

 

Räddningstjänsten erhåller remisser 

från byggkontoren i kommunerna 

gällande bygglov. 

Risken finns att remisser har kommit 

till räddningstjänsten men fallit 

mellan stolarna och inte blivit 

tilldelad någon handläggare. 

Görs genom 

kontroll i CORE 

och Daedalos att 

alla inkomna 

byggärenden har 

besvarats av 

behörig 

handläggare. 

Samtliga inkomna 

byggärenden har 

besvarats av behörig 

handläggare. 

Att alla medarbetare 

inom 

heltids-

organisationen har 

erhållit/erbjudits 

medarbetarsamtal. 

 

 

 

 

Alla medarbetare ska erbjudas 

medarbetarsamtal årligen för att 

diskutera sin arbetssituation och 

framtida utveckling. 

Det är av största vikt att 

medarbetarna får möjlighet att ta upp 

nya idéer, förväntningar och farhågor 

med sin chef. Det gynnar såväl 

organisationen som medarbetaren. 

Görs genom att 

stämma av 

uppföljning från 

respektive chef med 

listan över anställda 

i Daedalos. 

Samtliga medarbetare 

har erhållit/erbjudits 

medarbetarsamtal. 
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Ekonomi  

Driftsredovisning 
 

 
Årets resultat är ett överskott på 3,5 Mkr, vilket är klart bättre än budgeterat. Prognosen vid 

delårsredovisningen i augusti var ett underskott på 1,2 Mkr, men där uppgavs även att det rådde stor 

osäkerhet kring prognosen då det inte var klart vilken ersättning som kunde förväntas från staten. 

Intäkter 

Normalt utgörs 90 % av förbundets totala intäkter av medlemskommunernas bidrag. Resterande del 

av intäktssidan är avgifter i samband med myndighetsutövning, försäljning av olika tjänster som 

förbundet erbjuder samt ersättningar för t.ex. hyror. 

Under 2018 är intäkterna högre än normalt. Detta beror på den ersättning som har erhållits av staten 

samt våra tre kommuner efter sommarens skogsbränder, totalt 10,2 Mkr. 

Bortsett från ersättningen för sommaren, ligger intäkterna på budgeterad nivå. Under året har 

intäkterna för automatlarm minskat jämfört med föregående år. Nedgången är förväntad, men något 

mindre än budgeterat. Nedgången beror främst på att ett flertal asylboenden, som hade ett stort 

antal felaktiga larm, nu har lagts ner. Även intäkterna för extern utbildning är något högre än 

budgeterat. 

Kostnader 

Av förbundets totala kostnader står personalen för ca 75 %, såsom löner/arvoden, 

arbetsgivaravgifter och pensioner. Resterande 25 % handlar framför allt om driftskostnader för att 

kunna upprätthålla verksamheten, såsom hyror, inventarier, fordon samt underhåll och drift av 

maskiner. 

Resultatet för 2018 visar att personalkostnaderna överstiger budgeten med  

3 Mkr. Detta är helt en följd av skogsbränderna där många RIB-anställda (Räddningspersonal i 

beredskap) togs i anspråk och heltidspersonal fick arbeta mycket övertid. Under sommaren köptes 

även helikoptertjänster in för knappt 3 Mkr. 

Övriga kostnader ligger ganska väl i nivå med budget. 

Pensionskostnader 

Heltidsanställda brandmän har ett pensionsavtal som innebär att brandmän i utryckningstjänst, som 

uppfyller kravet om 30 års anställning med minst 25 år i utryckning, har rätt att avgå med pension vid 

58 års ålder. Vid framtagande av prognoser antas den genomsnittliga pensionsåldern till 60 år. För 

2018 stämmer utfallet väl med de budgeterade pensionskostnaderna enligt KPAs prognos.  

Årets resultat är + 3 530 tkr. 
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Investeringar 

Det största investeringsprojektet under 2018 har varit en ny släckbil till Sollefteå. 

 
Bild 9: Ny släckbil till Sollefteå 

Med i redovisningen för 2018 finns två mindre fordon som beslutades och upphandlades under 2017, 

men där leveransen inte skedde förrän 2018. I posten räddningsmaterial utgörs en stor del av inköp 

av ny andningsskyddsutrustning. 

Objekt (Tkr) 
Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Budget 
2018 

Kommunikationsutrustning/larm 326 178 
 

Mindre fordon, FIP    
 

Mindre fordon transport 408  250 

Lastväxlare   
 

Släckbil  3 628  3750 

Höjdfordon 50 5 357 
 

Släckbil   
 

Ombyggnad brandstation i Ullånger   
 

Basutrustning fysisk träning   25 

Tvätt/-diskmaskiner utrustning  51 
 

Räddningsmateriel 1 080 589 500 

SUMMA 5 492 6 176 4 525 
Figur 8 Investeringar 
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Balanskrav 
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, 

vilket för 2018 innebar 10 000 kronor.  

Balanskravsutredningen visar att balanskravet uppnås.   

Balanskravsutredning,  (tkr) 2018-12-31 

Årets resultat 3 530 

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 3 530 

Balanskravsresultat från tidigare år 0 

Summa 3 530 

Balanskravsresultat att reglera 0 

Figur 9 Balanskrav 

 

 
Bild 10 Keminsats vid industri 2018 
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Resultaträkning 

Resultaträkning         

          

Resultaträkning (Tkr) Not Resultat 2018 
Resultat 

2017 
Budget 

2018 

Verksamhetens intäkter 1 17 359 8 010 6 640 

Verksamhetens kostnader 2 -88 020 -79 953 -80 625 

Avskrivningar 3 -3 710 -3 240 -3 787 

Jämförelsestörande intäkter 4 0 0   

Verksamhetens nettokostnad                -74 372 -75 183 -77 772 

Kommunbidrag 5 78 588 76 745 78 588 

Finansiella intäkter 6 0 0 3 

Finansiella kostnader 7 -686 -659 -809 

Resultat före extraordinära poster   3 530 903 10 

Extraordinära intäkter 
   

  

Extraordinära kostnader 8 
 

0   

Årets resultat  9 3 530 903 10 

Figur 10 Resultaträkning 

Balansräkning 

Balansräkning         

          

Balansräkning (Tkr) Not 2018 2017   

TILLGÅNGAR 
   

  

Anläggningstillgångar 
   

  

Inventarier 10 3 549 3 227,638   

Fordon 11 17 796 16 334,744   

Summa anläggningstillgångar 
 

21 345 19 562,382   

Omsättningstillgångar 
   

  

Fordringar 12 18 867 5 134,615   

Kassa och bank 13 22 701 35 830,500   

Summa omsättningstillgångar 
 

41 568 40 965,115   

Summa tillgångar   62 913 60 527,497   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
   

  

OCH SKULDER 
   

  

Eget kapital 
   

  

Eget kapital 
 

13 444 9 913,914   

  därav årets resultat 
 

3 530 903,489   

Summa eget kapital 14 13 444 9 913,914   

Avsättningar 
   

  

Avsättningar pensioner 15 32 869 31 801,862   

Summa avsättningar 
 

32 869 31 801,862   

Skulder 
   

  

Kortfristiga skulder 16 16 600 18 811,825   

Summa skulder 
 

16 600 18 811,825   

Summa eget kapital,          

avsättningar och skulder   62 913 60 527,601   

Ansvarsförbindelser 
 

inga inga 
 Figur 11 Balansräkning 
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Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalys         

          

Löpande prisnivå, Tkr   2018 2017   

Den löpande verksamheten         

Årets resultat 
 

3 530 903   

Justering för ej likviditetspåverkande poster 
 

4 778 5 819   

Minskning av avsättningar pga utbetalningar 
   

  

  
   

  
Medel från verksamheten före förändr av 
rörelsek 

 
8 307 6 722   

 -Ökning/+minskning kortfristiga fordringar 
 

-13 733 -1 239   

 -Ökning/+minskning förråd och varulager 
   

  

 +Ökning/-minskning kortfristiga skulder 
 

-2 211 2 232   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-7 637 7 716   

Investeringsverksamheten         

Investering i materiella anläggningstillgångar 
 

-5 493 -6 176   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 
   

  

Investering i finansiella anläggningstillgångar 
   

  

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 
   

  

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

-5 493 -6 176   

Finansieringsverksamheten         

Nyupptagna lån 
   

  

Amortering av långfristiga skulder 
   

  

Ökning av långfristiga fordringar 
   

  

Minskning av långfristiga fordringar 
   

  

Minskning av avsättningar pga utbetalningar 
   

  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

0 0   

Årets kassaflöde   -13 130 1 540   
Likvida medel vid årets början 

 
35 831 34 290   

Likvida medel vid årets slut 
 

22 701 35 831   

Likvida medel början - likvida medel årets slut 
 

-13 130 1 540   

  
   

  

Spec av ej likviditetspåverkande poster 
   

  

Justering för av- och nedskrivningar 
 

3 710 3 240   

Justering för gjorda avsättningar 
 

1 067 2 579   
Justering för övriga ej lividitetspåverkande 
poster 

   
  

          

Figur 12 Kassaflödesanalys 
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Noter 
 Noter  2018 2017 2016 

Not 1, Verksamhetens intäkter 
   Försäljning till kommuner/Landsting 790 784 763 

Försäljning till övriga 394 489 346 

Övriga intäkter 16 175 6 736 5 116 

varav  
        - automatlarm 2 420 3 324 1 884 

     - sambruk 1 072 890 1 026 

     - förrättningsavgifter 540 423 372 

     - extern utbildning 728 809 748 

     - bostads- och lokalhyror 1 017 1 084 987 

     - ersättning skogsbränder 10 187 - - 

     - övrigt 212 206 99 

Totalt 17 359 8 010 6 224 

    Not 2, Verksamhetens kostnader 
   Löner och arvoden 43 269 39 802 37 478 

Arbetsgivaravgifter 14 862 12 373 11 643 

Pensionskostnader inkl löneskatt 5 848 7 152 6 328 
Skogsbränder kostn exkl egen 
personal 5 364 - - 

Övriga verksamhetskostnader 18 677 20 625 20 464 

Summa 88 020 79 953 75 913 

    Not 3, Avskrivningar 
   Maskiner och inventarier 3 710 3 240 3 217 

    Not 4, Jämförelsestörande intäkter 
   

    Not 5, Kommunbidrag 
   Härnösands kommun 24 111 23 545 22 926 

Kramfors kommun  26 366 25 748 25 071 

Sollefteå kommun  28 111 27 452 26 730 

Summa 78 588 76 745 74 727 

    Not 6, Finansiella intäkter 
   Ränteintäkter  0 0 6 

    Not 7, Finansiella kostnader 
   Bankkostnader 22 20 17 

Räntekostnader 5 12 9 

Ränta på pensionsskuld 660 627 253 

Summa 686 659 279 

    Not 8, Extraordinära kostnader 
   Diskonteringsränta pensionsskuld 
   

    Not 9, Årets resultat 
   Årets resultat enl resultaträkningen 3 530 903 1 548 

Avgår jämförelsestörande intäkter 
   Avgår realisationsvinster 
   Årets resultat 3 530 903 1 548 
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Noter 2018 2017 2016 

Not 10, Inventarier 
   Ingående bokfört värde 3 228 3 457 3 162 

Försäljning 
   Nyanskaffning 1 406 819 1 487 

Avskrivningar 1 085 1 048 1 192 

Utgående bokfört värde 3 549 3 228 3 457 

    Not 11, Fordon 
   Ingående bokfört värde 16 335 13 170 12 313 

Försäljning/utrangering 
   Nyanskaffning 4 087 5 357 2 882 

Avskrivningar 2 625 2 192 2 025 

Utgående bokfört värde 17 796 16 335 13 170 

    Not 12, Fordringar 
   Kundfordringar 2 551 759 554 

Ingående moms 2 557 587 1 272 

Upplupna intäkter 11 219 1 505 1 215 

Skattekonto 2 540 2 284 855 

Summa 18 867 5 135 3 896 

    Not 13, Kassa och bank 
   Bankkonto FSB 22 701 35 831 34 290 

    Not 14, Eget kapital 
   Ingående eget kapital  9 914 9 010,426 7 463 

Årets resultat 3 530 903,488 1 548 

Fördelning av eget kapital 
     Eget kapital reserverat för kommande 
     pensionskostnader 4 569 4 569,000 4 569 

  Eget kapital ej reserverat 8 875 5 345,060 4 442 

Utgående eget kapital 13 444 9 913,914 9 010 

    Not 15, Avsättningar 
   Ingående balans avsättning 31 802 29 223 27 329 

Specifikation av förändring 
     Årets avsättning 2 483 3 151 2 488 

  Årets utbetalning -2 280 -1 688 -1 205 

  Ränte- och basbeloppsuppräkning 660 627 253 

  Sänkning av diskonteringsränta 
     Övriga förändringar netto -4 -15 -12 

  löneskatt 208 504 370 

Utgående balans avsättning 32 869 31 802 29 223 
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Noter 2018 2017 2016 

Not 16, Kortfristiga skulder 
   Interimsskulder 0 5 546 1 209 

Leverantörsskulder 4 634,9 2 245 5 249 

Utgående moms 390,7 466 330 

Upplupna löner 2 693,6 2 484 2 116 

Upplupna semesterlöner 3 831,9 3 395 3 220 

Upplupen löneskatt individ del 471,4 499 482 

Upplupna p-kostn individ del 1 943,0 2 057 1 987 

Övriga kortfristiga skulder 2 635,0 2 119 1 986 
  varav arb giv avg o skatt för 
december 2 086,4 1 931 1 977 

Summa 16 600,4 18 812 16 579 
 

Figur 13 Noter 

Redovisningsprinciper 
Förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 

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 december men utbetalas i januari 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. 
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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. 

 

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 

Figur 14 Avskrivningstider 

Enligt rekommendationen RKR 11.4 ”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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1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Räddningstjänsten — Höga Kusten - Ådalen fått i uppdrag att 
granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL1  bedöma om resultatet i årsredo-
visningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av full-
mäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

1.3 Övriga rekommendationer 
Med anledning av vår granskning har vi lämnat följande rekommendationer 

• att rutinerna för att kräva in betalning samt att osäkra fordringar reserveras, se 
avsnitt 3.6.1. 

• att uppföljning av intern kontroll vidareutvecklas, se avsnitt 4. 

1  Kommunallag (2017:725) 
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2 Bakgrund 
Vi har av revisorerna i Räddningstjänsten — Höga Kusten - Ådalen fått i uppdrag att 
granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2018. 

Kommunalförbundets revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredo-
visningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets årsredovisning har 
upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för 
revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

2.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt 
väsentligt är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande 
revisionskriterier: 

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

— Interna regelverk och instruktioner 

— Fullmäktigebeslut 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKL2  och Skyrev3. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen 
av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkningen 
• Balansräkningen 
• Kassaflödesanalysen 
• Sammanställd redovisning 
• Tilläggsupplysningar. 

2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi för-
litat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi 
har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt 
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. 

— Översiktlig analys av övriga poster. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunförbundets årsredovisning. 

Rapporten är faktakontrollerad av Andreas Hoff, räddningschef. 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av under ledning av Lena Medin, certifierad kommunal 
revisor. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2018. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den finan-
siella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i årsredovisningen. 

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunal-
förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlig-
het med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rätt-
visande bild av förbundets resultat och ställning. 

3.2 Redovisningsprinciper 
1 årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
KRL och RKRs rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via 
intervjuer med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunal-
förbundets årsredovisning mot RKRs gällande rekommendationer. 

Bedömning 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer. 

3.3 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas 
i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4  om beräkning och redo-
visning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL 
och KL. 

I KL stadgas även att kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket 
får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med 
att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
förbundets ekonomi. 

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltnings-
berättelsen. Förbundets överskott för året uppgår till 3,5 mnkr vilket också motsvarar 
årets balanskravsresultat. 

4 Oktober 2015 
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3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige eller direktionen i budgeten ange 
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av 
beslutade målen. 

I verksamhetsplanen5  finns fyra verksamhetsmål och tre finansiella mål med betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Enligt årsredovisningen att uppnås tre verksamhetsmål 
och samtliga finansiella mål. Vad gäller tillsyner är målet 130 medan förbundet har 
handlagt 126 ärenden, d v s målet uppnås inte riktigt. 

Kommentar 

Vi konstaterar att samtliga mål uppnås, förutom målet tillsyner som är nära att nås. 
Avstämning av resultatet har skett mot förbundets egna sammanställningar. För målet 
gällande att åka på samtliga insatser uppger Räddningschefen att "Beslutet om att inte 
åka fattas om det behövs av räddningschef i beredskap och något sådant beslut har 
inte tagits för vår organisation under 2018". 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt. 

3.5 Resultaträkning 

Belopp i tkr 
Utfall 

2018-12-31 Budget 2018 

Prognos 
2018 per 

2018-08-31 
Utfall 

2017-12-31 

Verksamhetens 
nettokostnader -74 372,0 -77 932 -79 114 -75 183,0 

Förändring i %, jmf med 
föregående år -1,1 #DIV/0! 

Kommunbidrag 78 588,0 78 748 78 748 76 745,0 

Förändring i %, jmf med 
föregående år 2,4 #DIV/0! 

Finansnetto -686,0 -806 -824 -659,0 

Årets resultat 3530,0 10,0 -1190,0 903,0 

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 95,5 100,0 101,5 98,8 

5 Fastställd av direktionen 2017-12-04 
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Årets resultat har påverkat av de stora skogsbränderna, förutom högre 
personalkostnader har förbundet erhållit statliga bidrag med motsvarande 10,2 mnkr. 
Bidraget från staten täcker förutom de högre direkta kostnaderna men även kostnader 
för slitage. 

Förbundet har bedömt att det inte finns något behov av att ändra den återstående 
nyttjandeperiod eftersom det slitage som uppstod inte väsentligt kommer att förkorta 
den planerade tiden som tillgångarna kan nyttjas. 

3.6 Balansräkning 

Belopp i mnkr 2018-12-31 2017-12-31 

Balansomslutning 62,9 60,5 
Redovisat eget kapital 13,4 9,9 
Redovisad soliditet 21% 16% 
Omsättningstillgångar 41,6 41,0 
Kortfristiga skulder 16,6 18,8 
Balanslikviditet 251% 218% 

Pensionsåtagandet före år 1998 redovisas enligt uppgift hos respektive kommun. 

3.6.1 Kundfordringar 

Vi noterar ett antal fordringar äldre än ett år som inte är betalda, 82 tkr. 

Kommentar 

Vi rekommenderar att förbundet ser över rutinerna för att kräva in betalning samt att 
osäkra fordringar reserveras. 

3.7 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 

3.8 Investeringsredovisning 
Av investeringsredovisningen framgår att årets investeringar 5,5 mnkr överstiger 
budgeten som uppgår till 4,5 mnkr. Orsaken uppges vara två mindre fordon som var 
beslutade under år 2017 först levererades under år 2018. Vidare har 
andningsskyddsutrustning köpts in. 
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4 Uppföljning av intern kontroll 
I årsredovisningen finns även ett avsnitt om intern kontroll. 

Fyra områden har valts ut för kontroll, representation, rekvisition för inköp, remiss på 
bygglov och medarbetarsamtal. Kontrollerna bedöms vara effektiva med undantag för 
intern representation där dokumentationskraven kommer att skärpas. Förbundet 
uppger att den uttryckande verksamheten följs upp genom händelserapporter, statistik 
och avvikelser m.m. 

Kommentar 

Vi ser positivt på att direktionen följer upp den interna kontrollen, vilket vi tolkar att 
rapporten i årsredovisningen avser. 

Vi har inte tagit del av direktionens riskbedömning men vi konstaterar att samtliga 
kontrollmoment som följs upp avser rutiner inom stödprocesser, se även förklaring 
ovan. Vi anser dock att uppföljning av den interna kontrollen även bör omfatta risker i 
förbundets huvudprocesser som bedöms som höga. Naturligtvis kan uppföljning av att 
kontroller är effektiva som sker i andra sammanhang användas för detta ändamål. 

Vi rekommenderar att uppföljning av intern kontroll vidareutvecklas. 

2019-03-37 

KPMG AB 

 

Lena Medin 

Certifierad kommunal revisor 

Lars Skoglund 

Auktoriserad revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informa-
tionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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 Kommunfullmäktige 

Årsredovisning för år 2018 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå  

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2018 för Samordningsförbundet Härnösand-

Timrå och  

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet 

Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2018.      

 

Beskrivning av ärendet 

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2018. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de 

enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Härnösand Timrå, 2019-03-11 

Revisionsberättelse 2018, 2019-05-20     

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 

 



Från: kommun@harnosand.se 
Skickat: den 11 mars 2019 14:30 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Samordningsförbundet Härnösand Timrås årsredovisning 2018 
Bifogade filer: Samordningsforbundet-Harnosand-Timra-arsredovising-2018.pdf 
 
 

Från: Sahlin Ulrika (2380) [mailto:ulrika.sahlin@forsakringskassan.se]  

Skickat: den 11 mars 2019 10:43 
Till: kommun@harnosand.se 

Ämne: Samordningsförbundet Härnösand Timrås årsredovisning 2018 

 
Hej!  
Här kommer Samordningsförbundet Härnösand Timrås årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 
 
Mvh 
Ulrika Sahlin 

______________________________ 
 

 
 

Ulrika Sahlin 
Verkställande tjänsteman 
Terminalvägen 10, 861 36 Timrå 
E-post: ulrika.sahlin@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-114 49 08 

______________________________ 
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Från: Malin Blom <malin.blom@se.ey.com> 
Skickat: den 17 maj 2019 15:35 
Till: kommun@harnosand.se; annica.sjodin@timra.se; Birgitta Arnberg 
Ämne: Revisionsberättelse och rapporter - Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
Bifogade filer: RB Samordningsförbundet Härnösand Timrå 2018.pdf; Granskning 

årsredovisning samordningsförbund Härnösand Timrå 2018.pdf; Granskning 
av samordningsförbundet i Härnösand-Timrå 2018.pdf 

 
Hej, 
Hoppas allt är bra! Skickar handlingar för samordningsförbundet enligt överenskommelse. 
Trevlig helg! 
Vänligen 
Malin 
--  

 

Malin Westerberg Blom | Auktoriserad revisor | Certifierad kommunal revisor I 
Senior Manager  

Ernst & Young AB 

Umestan Företagspark Hus 12, P.O Box 4017, Umeå SE-904 02, Sweden  

Office: +46 90 70 27 37 | Mobile: +46 70 346 57 15 | malin.blom@se.ey.com  

Website: http://www.ey.com/se 

 

___________________________________ 

The information contained in this communication is intended solely for the use of the individual 

or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential 

or legally privileged information. If you are not the intended recipient you are hereby notified 

that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this 

information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication 

in error, please notify us immediately by responding to this email and then delete it from your 

system. EY is neither liable for the proper and complete transmission of the information 

contained in this communication nor for any delay in its receipt. 

mailto:malin.blom@se.ey.com
http://www.ey.com/se






 

 

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 
 

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

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2019-05-28 

 
Dnr  
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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till beslut  

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

  

att bifalla hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid 

vattenverket, samt 

 

att Härnösands kommun ställer för Härnösands Energi och miljö AB 

räkning kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 792 mnkr. 

  

Beskrivning av ärendet 

Härnösands energi och miljö AB (Hemab) hemställer Härnösands 

kommunfullmäktige om att godkänna den av Hemabs styrelse beslutade 

investering av ett kolfilter vid vattenverket på Tallvägen. Kostnaden för 

projektet uppskattas bli 34,8 mnkr. 

  

Hemab motiverar investeringen med att det är en kvalitets- och 

säkerhetshöjande åtgärd för dricksvattenleveranser till Härnösands 

centralort. Installation av ett kolfilter som ett ytterligare barriärskydd för 

rening av dricksvatten höjer säkerheten av dricksvatten mot vattenburna 

smittor och risker som följer förväntade klimatförändringar. Utöver ett ökat 

skydd bidrar kolfiltret till att dricksvattnet får mindre lukt- och 

smakproblematik, mindre behov av klorering och på sikt mindre behov av 

underhållsspolning av vattenledningar. 

 

För att undvika en dramatisk höjning av vattentaxan införde Hemab en 

fondering 2014. Fonderingen utförs med 2019 som sista år. En del i 

fonderingen avser en överföringsledning från Långsjösystemet 

intagningspunkt i Bondsjön till råvattenpumpstationen som pumpar vatten 

från bondsjön till vattenverket. Detta projekt är inte projekterat tillräcklig i 

detalj. Därför kommer ett investeringsbeslut om det projektet att tas vid ett 

senare tillfälle. 
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För investeringen i ett nytt kolfilter behöver Härnösands kommun höja 

borgenstaket för Hemab. Då inryms investeringen inom Härnösands 

kommuns borgenstak för Härnösands energi och miljö AB (556526-3745) 

Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste beslutet om borgenstak för 

Hemab skrev i att:satsen att  ”Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas 

på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest 

bedömningen att kommunens borgentak måste höjas med motsvarade 

investeringskostnad för kolfiltret. I detta fall föreslås taket höjas med 35 

mnkr. (avrundat upp från 34.8 mnkr) Från 757 mnkr till 792 mnkr.    

   

Beslutsunderlag 

Hemställan gällande investering av tillbyggnad av kolfilter vid vattenverket, 

Tallvägen inklusive beslut om kommunal borgen. 

Borgenstak 2019 KS/2018-000487  

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

Henrik Petre 

Utredare 
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Hej!  
 
Bifogat hemställan rörande investering i kolfilter, enligt uppdrag från HEMABs styrelse.  
 
Vänligen,  
 
 
Lena af Geijerstam Unger  
 
VD/CEO 
Härnösand Energi & Miljö AB 

Box 304, 871 26 Härnösand | Västra Ringvägen 125 | 0611 - 55 75 10 | 070-388 47 02 | www.hemab.se 
 

 
 

Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand 
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 Kommunstyrelsen 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2018 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att verksamheten som bedrivits i Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB) 

under år 2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 

ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Hefab (Hemab Elförsäljning AB) under 

år 2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och 

att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Heab (Härnösand Elnät AB) under år 

2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösandshus under år 2018 anses 

ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösands kommunfastigheter 

under år 2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 

ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Invest i Härnösand AB under år 2018 

anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Technichus i Mittsverige AB under år 

2018 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

samt  

att ärendet skickas till kommunfullmäktige för kännedom.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 1 § ha 

uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer 
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som avses i 10 kap. 2-6 §§, det vill säga i kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen ska även enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 9-10 

§§ i årliga beslut pröva om verksamheten i de kommunala bolagen under 

föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och om 

den bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Ändamålet med bolagens verksamhet framgår av bolagsordningarna som är 

fastställda av fullmäktige. I bolagsordningarna anges även beskrivning för 

vad som menas med att bolagen ska agera inom de kommunala 

befogenheterna. Detta innebär kortfattat att de kommunala bolagen ska följa 

samma begränsningar som skulle gälla om verksamheten drevs i en 

kommunal förvaltning. Den årliga verksamheten redovisas i 

årsredovisningarna.  

I ägardirektiven regleras bolagens informationsskyldighet mot 

kommunstyrelsen. Informationsskyldigheten gäller för samtliga kommunala 

bolag och består i att bolagen i uppföljningssyfte ska till kommunstyrelsen 

skicka handlingar som protokoll och årsredovisningar. I vissa fall ska 

bolagen även skicka in anteckningar från kvartalsträffar med 

kommunledningen. Kommunstyrelsen beslutar årligen i sitt juni-

sammanträde om verksamheten i bolagen har följt det kommunala 

ändamålet och om den kan anses ha utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Prövningen grundas främst på information som framgår av 

inkomna handlingar. Det är endast verksamheten i de helägda kommunala 

bolagen som berörs i detta ärende. Övriga aktiebolag där kommunen äger 

andelar direkt eller via de kommunala bolagen styrs av aktiebolagslagen och 

kommunallagens regler för kommunalförbund. 

De kommunala bolagen 

Härnösands kommun har tre helägda kommunala bolag: Hemab, som driver 

verksamhet inom fjärrvärme, återvinning, vatten och elnät, AB 

Härnösandshus, som är det kommunala bostadsbolaget och Invest i 

Härnösand AB, som arbetar för utvecklingen av Härnösand och verkar för 

att stimulera större investerings- och sysselsättningsprojekt. Hemab bedriver 

verksamhet även i två dotterbolag – Hemab Elförsäljning AB och 

Härnösand Elnät AB samt är delägare i flera kommungemensamma 

aktiebolag. Härnösandshus äger och förvaltar fastigheter tillsammans med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter AB, och Invest i Härnösand 

har Technichus, kommunens science center, som dotterbolag.  

Uppföljning av informationsskyldighet 

Kommunfullmäktige har gällande ägardirektiv och bolagsordningar för 

samtliga bolag. Alla bolag har skickat in styrelseprotokoll löpande under 

året 2018 och dessa finns registrerade i kommunens centraldiarium. 

Årsredovisning och revisionsberättelse har inkommit från samtliga bolag, så 

även bolagsstämmoprotokoll. I ägardirektiven för Hemab, Härnösandshus 

och Technichus anges att bolagen ska skicka in anteckningar från sina 

kvartalsmöten vilket har skett till viss del.  
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Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret anser utifrån de handlingar som inkommit till 

kommunstyrelsen att den verksamhet som de kommunala bolagen har 

bedrivit under 2018 har följt det fastställda kommunala ändamålen och att 

verksamheterna utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Kommunledningskontoret konstaterar att vissa brister förekommer i 

samband med bolagens efterlevnad av informationsskyldigheten då alla 

bolag inte självmant skickat in alla dokument som regleras i ägardirektiven. 

Dock bör dessa kunna avhjälpas relativt lätt genom skapande av bättre 

rutiner och genom säkerställande av att bolagen är medvetna om vad som 

förväntas av dem. 

Socialt perspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen ekologisk anknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Enligt Kommunallagens (2017:725) 6 kap 9-10 §§ ska kommunen årligen 

fatta ett överklagningsbart beslut för respektive bolag.     

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar 2018 

Revisionsberättelser 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

Styrelseprotokoll 

Protokoll från bolagsstämmor 

Anteckningar från kvartalsmöten 

Ägardirektiv 

Bolagsordningar 

Riktlinjer för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 6 kap 

9-10 §§ kommunallagen  

  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 
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 Kommunfullmäktige 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktigte besluta 

att anta reviderad Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, samt 

att den nya taxan gäller från och med 2019-07-01.   

Beskrivning av ärendet 

Samhällshällsnämnden bedriver tillsyn enligt strålskyddslagen och dess 

föreskrifter över solarieverksamheter. För att finanisera tillsynen samt 

handläggningen av anmälningar från anmälningspliktiga 

solarieverksamheter har kommunen rätt att ta ut avgifter som motsvarar 

kostnaderna för tillsynen av dem som bedriver verksamheten.  

Nuvarande av kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn 

inom strålskyddslagens område, KF 2018-12-15 § 178, har gällt sedan 2009. 

Taxan har inte uppdaterats sedan dess och är därför inte aktuell och omfattar 

inte alla delar av samhällsnämndens tillsynsarbete. Timavgiften har dock 

regelbundet justerats för att harmonisera med timavgiften för tillsyn enligt 

miljöbalken, senast 2018.  

Behovet av revidering grundar sig framförallt på den nya strålskyddslagens 

(2018:396) ikraftträdande den 1 juni 2018. Det handlar dels om att 

uppdatera bestämmelserna med korrekt hänvisning till den nya 

strålskyddslagstiftningen och dels om att införa nämndens möjlighet till 

kontrollköp och det nya tillämpningsområdet avseende radontillsyn i taxan.  

Eftersom tillsynen av strålskydd relativt ofta samordnas med tillsyn enligt 

miljöbalken bedöms timavgiften, precis som idag, vara densamma som 

enligt miljöbalken. I förslaget till taxa föreslås därför att timavgiften för 

strålskyddstillsynen ska vara den samma som gällande timavgift enligt 

miljöbalken för att minska risken att dessa blir olika vid framtida justeringar 

eller indexuppräkningar.  

Kommunledningskontoret gör inga andra bedömningar än 

samhällsnämnden.  

Socialt perspektiv 
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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 

Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2019-05-16 §93 

Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-05-14 

Förslag på ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Ina Lindström 

Utredare 
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§ 93 Dnr 39788  

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta  

att anta reviderad Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område samt  

att den nya taxan gäller från och med det datum som fullmäktige antar taxan.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Sedan ett 20-tal år tillbaka har samhällshällsnämnden (tidigare miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och miljönämnden) bedrivit tillsyn enligt strålskyddslagen 

och dess föreskrifter över solarieverksamheter.  

 

För att finanisera tillsynen samt handläggningen av anmälningar från 

anmälningspliktiga solarieverksamheter har kommunen rätt att ta ut avgifter 

som motsvarar kostnaderna för tillsynen av dem som bedriver verksamheten.  

Nuvarande av kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn inom 

strålskyddslagens område, KF 2018-12-15 § 178, har gällt sedan 2009. Taxan 

har inte uppdaterats sedan dess och är därför inte aktuell och omfattar inte alla 

delar av samhällsnämndens tillsynsarbete. Timavgiften har dock regelbundet 

justerats för att harmonisera med timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken, 

senast 2018.  

 

Behovet av revidering grundar sig framförallt på den nya strålskyddslagens 

(2018:396) ikraftträdande den 1 juni 2018. Det handlar dels om att uppdatera 

bestämmelserna med korrekt hänvisning till den nya strålskyddslagstiftningen 

och dels om att införa nämndens möjlighet till kontrollköp och det nya 

tillämpningsområdet avseende radontillsyn i taxan.  

Den nya taxan för strålskyddstillsyn föreslås träda ikraft vid tidpunkten för 

kommunfullmäktiges antagande av taxan.  
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Lagstöd  
Enligt 8 kap 2 § punkt 3 strålskyddsförordningen (2018:506) ska tillsyn över att 

strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och 

föreskrifter som meddelats med stöd av strålskyddsförordningen följs, utövas av 

den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga 

om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om 

radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom 

kommunen. 

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen får en kommun meddela föreskrifter 

om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.  

 

Bedömning  
Samhällsförvaltningen bedömer mot bakgrund av detta att taxan för tillsyn inom 

strålskyddslagens område ska revideras enligt bifogad bilaga.  

Eftersom tillsynen av strålskydd relativt ofta samordnas med tillsyn enligt 

miljöbalken bedöms timavgiften, precis som idag, vara densamma som enligt 

miljöbalken. I förslaget till taxa föreslås därför att timavgiften för 

strålskyddstillsynen ska vara den samma som gällande timavgift enligt 

miljöbalken för att minska risken att dessa blir olika vid framtida justeringar 

eller indexuppräkningar.  

 

Att den nya taxan föreslås träda ikraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges 

antagande av taxan beror på att det är önskvärt att den träder i kraft så snart som 

möjligt för att möjliggöra debitering för pågående tillsynsinsatser.        

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-14 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område      

______  
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Revidering av taxa för samhällsnämndens tillsyn inom 

strålskyddslagens område 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta 

att  anta reviderad Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 samt att den nya taxan gäller från och med det datum som 

 fullmäktige antar taxan.  

Beskrivning av ärendet 

Sedan ett 20-tal år tillbaka har samhällshällsnämnden (tidigare miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och miljönämnden) bedrivit tillsyn enligt 

strålskyddslagen och dess föreskrifter över solarieverksamheter.   

För att finanisera tillsynen samt handläggningen av anmälningar från 

anmälningspliktiga solarieverksamheter har kommunen rätt att ta ut avgifter 

som motsvarar kostnaderna för tillsynen av dem som bedriver verksamheten. 

Nuvarande av kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn 

inom strålskyddslagens område, KF 2018-12-15 § 178, har gällt sedan 2009. 

Taxan har inte uppdaterats sedan dess och är därför inte aktuell och omfattar 

inte alla delar av samhällsnämndens tillsynsarbete. Timavgiften har dock 

regelbundet justerats för att harmonisera med timavgiften för tillsyn enligt 

miljöbalken, senast 2018.  

Behovet av revidering grundar sig framförallt på den nya strålskyddslagens 

(2018:396) ikraftträdande den 1 juni 2018. Det handlar dels om att uppdatera 

bestämmelserna med korrekt hänvisning till den nya strålskyddslagstiftningen 

och dels om att införa nämndens möjlighet till kontrollköp och det nya 

tillämpningsområdet avseende radontillsyn i taxan. 

Den nya taxan för strålskyddstillsyn föreslås träda ikraft vid tidpunkten för 

kommunfullmäktiges antagande av taxan. 

Lagstöd 

Enligt 8 kap 2 § punkt 3 strålskyddsförordningen (2018:506) ska tillsyn över 

att strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och 

föreskrifter som meddelats med stöd av strålskyddsförordningen följs, utövas 

av den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i 

fråga om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga 

om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom 

kommunen.  
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Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen får en kommun meddela 

föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. 

Bedömning 

Samhällsförvaltningen bedömer mot bakgrund av detta att taxan för tillsyn 

inom strålskyddslagens område ska revideras enligt bifogad bilaga. 

Eftersom tillsynen av strålskydd relativt ofta samordnas med tillsyn enligt 

miljöbalken bedöms timavgiften, precis som idag, vara densamma som enligt 

miljöbalken. I förslaget till taxa föreslås därför att timavgiften för 

strålskyddstillsynen ska vara den samma som gällande timavgift enligt 

miljöbalken för att minska risken att dessa blir olika vid framtida justeringar 

eller indexuppräkningar.  

Att den nya taxan föreslås träda ikraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges 

antagande av taxan beror på att det är önskvärt att den träder i kraft så snart som 

möjligt för att möjliggöra debitering för pågående tillsynsinsatser. 

Beslutsunderlag 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

 

I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit. 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Linda Fransson 

Miljöhandläggare 
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Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område 

Inledande bestämmelser 

1 §  Denna taxa gäller avgifter för Härnösands kommuns kostnader för 

prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (SFS 2018:396) och 

bestämmelser, föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen. 

Avgiftsskyldig 

2 §  Avgiftsskyldig är den som 

1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten 

och som omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 

anmälningsplikt.  

2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde 

till och som omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga 

om radon. 

Avgifter 

3 §  Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall, enligt 

denna taxa fattas av samhällsnämnden.  

4 §  Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av inskickad anmälan.  

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.  

5 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat. 

2. Handläggning som föranleds av att beslut fattat av samhällsnämnden 

överklagas.   

6 §  Avgiftsuttag sker  

1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda 

ärendet (timavgift).  

2. Enligt de andra grunder som anges i taxan.  

Normalt samordnas tillsyn enligt strålskyddslagen med tillsyn enligt 

miljöbalken. Vid debitering kan därför en del debiteras enligt taxa för 

prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område och en del debiteras 

enligt taxa för tillsyn inom miljöbalkens område. 

7 §  Utöver timavgiften i 6 § ska samhällsnämnden ersättas för de faktiska 

kostnaderna för provtagning och analys av prover till följd av tillsynen samt 

för sådana kontrollköp vid kosmetiskt solarium som tillsynsmyndigheten får 

göra enligt 10 kap. 5 § strålskyddslagen.  

8 §  Samhällsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja 

taxan med en procentsats motsvarande förändringen av prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV), som publiceras av SKL under oktober månad. 



 

 

 

Avgifter med anledning av anmälan 

 9 §  Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet ska betalas i form 

av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 

multipliceras med timtaxan. 

10 §  Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver 

eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.  

11 §  Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan kan avgift 

för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan 

avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Timtaxa (timavgift) 

13 §  Timtaxa för nämndens handläggning enligt denna taxa är densamma 

som gällande timtaxa för samhällsnämndens verksamhet enligt miljöbalken. 

14 §  Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje 

tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning av ärendet, kontakter 

med parter, samråd med experter och andra myndigheter, inspektioner, 

revisioner, resor, provtagning och kontroller, handläggning i övrigt samt 

föredragning och beslut. 

Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme handläggningstid. Om den 

sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen 

timavgift ut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett 

och samma resetillfälle (tur- och returresa) överstiger två timmar. 

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar,  julafton, nyårsafton, 

påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut 

med 1,5 gånger ordinarie timavgift.  

Nedsättning av avgift 

15 §  Samhällsnämnden får i ett enskilt ärende, sätta ned eller efterskänka 

avgift enligt denna taxa om det finns särskilda skäl med hänsyn till 

verksamhetens art eller omfattning, tillsynsbehovet eller övriga 

omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt ärende. 

Avgiftens erläggande 

16 §  Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Härnösands kommun. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

17 §  Av 10 kap 2 § strålskyddslagen (SFS 2018:396)  följer att 

samhällsnämndens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.  

18 §  Av 10 kap 3 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att beslut om 

avgift gäller omedelbart även om det överklagas, om inte något annat 

beslutats av samhällsnämnden. 

______________ 

Denna taxa träder i kraft så snart som möjligt. För ärenden som påbörjats 

innan denna taxas ikraftträdande tillämpas då gällande taxa och i ärenden om 

anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. 



 

 

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 
 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Anna Bostedt, 0611-348028 
anna.bostedt@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-05-28 

 
Dnr  

KS/2019-000277 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Kostverksamhet i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att upphäva Riktlinjer för kostverksamhet i Härnösands kommun beslutade 

av kommunstyrelsen 2010-10-05 §178, samt 

att uppdra till kommundirektören att i samband med översyn av 

kostverksamheten utarbeta Policy för kostverksamhet i Härnösands 

kommun.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-05 att anta Riktlinjer för 

kostverksamhet i Härnösands kommun. Riktlinjerna har inte sedan dess 

reviderats, det har medfört att den inte längre stämmer överens med 

nationella riktlinjer och rekommendationer.  

I samband med den översyn som ska genomföras kring Härnösands 

kommuns kostverksamhet bör även en policy för kostverksamheten 

utarbetas som sätter ramarna för den framtida verksamheten och följer 

nationella riktlinjer och rekommendationer.  

Riktlinje för kostverksamhet föreslås upphävas, i avvaktan på resultatet av 

översynen, för att möjliggöra större följsamhet till nationella riktlinjer och 

rekommendationer under hösten.   

Beslutsunderlag 

Riktlinje för kostverksamhet i Härnösands kommun 2010-09-13 

Beslut KS 2010-10-05  

Birgitta Wigren 

Tf kommundirektör 

Anna Bostedt 

Kanslichef 
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Datum 

2019-05-27 

 
Dnr  

KS/2019-000293 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Markanvisning - Fastlandet 2:92 

Förslag till beslut  

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Proveloper AB, 

på fastigheten Härnösand Fastlandet 2:92.   

 

Beskrivning av ärendet 

Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med Proveloper AB 

(nedan kallad exploatören), som avser att exploatera fastigheten Härnösand 

Fastlandet 2:92 för handelsändamål, i enhet med gällande detaljplan. Innan 

försäljning av marken sker ska exploatören kunna presentera vilken 

etablering som kommer att ske på fasigheten och uppvisa hur etableringen 

ska realiseras. 

Markanvisningsavtalet är skrivet på 6 månader, räknat från den dag 

kommunstyrelsens beslut om att godkänna markanvisningsavtalet vunnit 

laga kraft. Tillväxtavdelningen medges rätt att förlänga avtalet i ytterligare 

12 månader om exploatören aktivt jobbar med att hitta en etablering. 

Avtalet reglerar även frågar gällande miljö och sanering. Det finns inget 

som tyder på att markanvisningsområdet är förorenat. Miljökontoret 

bedömer inte att kompletterande provtagningar behöver göras inför 

försäljning av marken. Med tanke på att man hittat föroreningar över MKM 

(mindre känslig markanvändning) på intilliggande fastigheter ska en 

anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd skickas till miljökontoret i samband med exploateringen.   

Avtalet reglerar därför att exploatören ombesörjer och bekostar upprättande 

av § 28 anmälan, att en miljökontrollant utför de provtagningar som krävs 

enligt miljömyndighetens beslut, och analysering av jordproverna.  

Visar det sig att det finns föroreningar som överstiger MKM bekostar 

kommunen tippavgift av förorenade massor upp till 6 månader efter att 

bygglov beviljats, därefter övergår ansvaret på exploatören. 

 

 



 
Härnösands kommun 
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Ekologiskt perspektiv 

I det fall det visar sig att markanvisningsområdet behöver saneras kommer 

det att innebära en positiv inverka på miljön, vilket ger miljömässiga 

vinster. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Eventuellt behov av sanering kan innebära kostnader för kommunen. Om 

det visar sig att markanvisningsområdet är förorenat kommer en saneringen 

att vara nödvändig för kommande handelsetablering, som på sikt bidra till 

ökade skatteintäkter.   

Beslutsunderlag 

Härnösands kommun har upprättat ett förslag på markanvisningsavtal, vilket 

avser fastigheten Härnösand Fastlandet 2:92  

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Hanna Viklund 

Mark- och exploateringshandläggare 

 

Bilagor 

Bilaga 1 - Förslag på markanvisningsavtal 
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MARKANVISNINGSAVTAL 
fastigheten Härnösand Fastlandet 2:92 

 

Följande avtal om markanvisning avseende fastigheten Härnösand Fastlandet 

2:92, har träffats mellan Kommunen och Exploatören: 

Kommunen  

Härnösands kommun (Org. nr 212000-2403) 

87180 Härnösands kommun  

(nedan kallad Kommunen) 

Exploatören 

Proveloper AB (Org. nr 559194-8343)  
Sigurdsgatan 7A 

721 30  Västerås 

Kontaktperson: Peter Gullberg 

Tel: 070-230 60 11 

Mail: peter.gullberg@proveloper.se  

(nedan kallad Exploatören) 

 

§ 1  Bakgrund 

Detta avtal har kommit tillstånd med anledning av att exploatören vill utreda 

möjligheterna att exploatera fastigheten för handel, se intresseanmälan, 

bilaga 1. Exploateringen ska ske i enlighet med gällande detaljplan, på den i 

avtalet aktuella fastigheten, Härnösand Fastlandet 2:92, se bilaga2, (nedan 

kallad fastigheten)  

 

§ 2 Förutsättning 

Detta avtal gäller under förutsättning att Härnösands kommunstyrelse 

beslutar om markanvisning enligt detta avtal. Om kommunstyrelsen inte 

beslutar att godkänna avtalet eller om kommunstyrelsens beslut inte vinner 

laga kraft är detta avtal till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för 

någon av parterna. Parternas gemensamma avsikt är att i bästa samförstånd 

lösa eventuella hinder för avtalets genomförande.  
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3 §  Detaljplan 

 

Område är planlagt för handels och centrumfunktioner, planbestämmelser 

finns att läsa i detaljplan 2280-P08/0616/2, bilaga 3. 

 

§ 4 Markanvisning/överlåtelse 

Kommunen anvisar härmed till Exploatören fastigheten Härnösand 

fastlandet 2:92, se markerat område i bifogad karta, bilaga 2. Anvisningen 

ger Exploatören möjlighet att undersöka förutsättningarna för kommande 

byggprojekt, hitta en investerare och samarbetspartner. 

Under markanvisningstiden ska exploatören kalla tillväxtavdelningen till ett 

möten för att redovisa hur projektet tar form. 

Markanvisningsavtalet gäller i 6 månader räknat från att kommunstyrelsens 

beslut om markansvisning enligt § 2 vunnit laga kraft. 

Anläggningsavgift för vatten, avlopp, el och fiber tillkommer enligt gällande 

VA-taxa vid tid för byggstart. Exploatören ska inom markanvisningstiden 

inhämta prisuppgifter för detta hos HEMAB. 

Äganderätten till Fastigheten övergår först på Tillträdesdagen (se § 5). 

§ 5 Markanvisningsavgift 

Vid detta avtals undertecknande skall exploatören erlägga en 

markanvisningsavgift på 15 000 kr. Markanvisningsavgiften ska sättas in på 

kommunens bankgirokonto: 5576-5218. Betalningen ska märkas med 

”markanvisning fastlandet 2:92 – Proveloper AB. 

§ 6 Köpeskilling 

Köpeskillingen ska bestämmas vid överlåtelsetidpunkten utifrån det 

marknadsvärde som då gäller för likvärdig exploateringsmark i Härnösand. 

I samband med undertecknandet av detta markanvisningsavtal ska 

exploatören betala in en markanvisningsavgift, på 15 000 kr. Denna 

markanvisningsavgift, ska tillgodoräknas som del av betalning av den ovan 

angivna köpeskillingen, den dag exploatören förvärvar fastigheten. Om 

exploatören väljer att inte fullfölja markanvisningen och köpa fastigheten har 

Härnösands kommun rätt att behålla markanvisningsavgiften.   

 

§ 7 Tillträde, köpebrev och återgångsklausul 

Ett köpekontrakt ska upprättas den dag Exploatören har hittat en investerare 

och kan uppvisa hur projektet ska realiseras. 

Tillträde till fastigheten sker fört när bygglov har beviljats och övriga 

tillstånd, finansiering etc. klart för byggstart.  

Vid köpekontraktets undertecknade ska handpenning på 10 % av 

köpeskillingen erläggas, resterande del av köpeskillingen erläggas kontant på 
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Tillträdesdagen. När Exploatören erlagt köpeskillingen överlämnar 

Kommunen kvitterat köpebrev till Exploatören.   

Om dessa villkor för köpekontraktets upprättande inte uppfylls inom 6 

månader från det att kommunstyrelsens godkännande av detta avtal vann 

laga kraft ska markanvisningen återgå.  

 

§ 8 Kostnader och intäkter 

Löpande avgifter så som, skatter, räntor och andra kostnader för fastigheten 

erläggs vad avser tiden före tillträdesdagen av Kommunen och i vad avser 

tiden därefter av Exploatören.  Fastighetsskatt ska därvid vara en kostnad 

som periodiseras som andra kostnader. 

Motsvarande gäller för intäkter härrörande från Fastigheten.  

Exploatören är medveten om att denne står för all ekonomisk risk avseende 

planering, projektering och genomförande inom markanvisningens ram.  

 

§ 9 Fastighetsbildning, lagfart mm 

Exploatören ansöker om och bekostar de eventuella fastighetsbildnings- och 

andra förrättningsåtgärder som är erforderliga för genomförandet av detta 

avtal och framtida exploateringen. Fastighetsbildning får inte ansökas med 

detta markanvisningsavtal som grund. 

Exploatören ansvarar för att söka och bekosta lagfart för den nybildade 

fastigheten. Köpehandlingarna ska ligga till grund för lagfartsansökan. 

 
§ 10 Besiktning och andra undersökningar av fastigheten 

Exploatören äger, oavsett tillträdestidpunkten (se § 5), rätt att under 

markanvisningstiden disponera delar av Fastigheten för 

grundundersökningar och övriga byggförberedande åtgärder som krävs, 

kommunens skall dock informeras innan. 

Eventuell omdragning/flytt av ledningar i marken bekostas av exploatören, 

alternativt ledningsägaren. 

Exploatören har ansvar för att bekosta och undersöka om det finns behov av 

arkeologiska utgrävningar och undersökningar på fastigheten. Diskussion 

ska föras mellan parterna hur ett eventuellt påträffat arkeologiskt fynd ska 

hanteras.    

§11 Gata 

Ägaren till fastigheten Fastlandet 2:96 har bekostat och byggt in och 

utfartsvägen till området. För In och utfartsvägarna har en 

gemensamhetsanläggning bildats, Fastlandet ga:13 och 14. Eventuell 

kostnad för del i gemensamhetsanläggningarna tillkommer. Se 

anläggningsbeslut, bilaga 4. 
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§ 12 Miljö- och sanering 

På markanvisningsområdet låg tidigare en gummiverkstad.  

I samband med planläggningen av området gjordes flertal 

miljöundersökningar på markanvisningsområdet och den planfria korsningen 

som angränsar till fastigheten. Det togs både jordprover, grundvattenprover 

och prov på bekämpningsmedel intill järnvägen.  

De prover som tagits på markanvisningsområdet har inte visat några värden 

över MKM (mindre känslig markanvändning, enligt naturvårdsverkets 

riktlinjer). Däremot har man hittat värden över MKM på intilliggande 

fastigheter. Med tanke på att det finns föroreningar i området vill 

miljökontoret att jordprover tas i samband med byggnationen och att en 

anmälan enligt 28§ förordningen om miljöfarlog verksamhet och hälsoskydd 

görs, där exploatören beskriver hur eventuella föroreningar kommer att 

omhändertas. 

Det finns inget som tyder på att markanvisningsområdet är förorenat. 

Miljökontoret bedömer inte att kompletterande provtagningar behöver göras 

innan försäljning av marken. Med tanke på att man hittat föroreningar över 

MKM på intilliggande fastighet ska en anmälan enligt 28§ förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnas in till miljökontoret i 

samband med exploateringen.  

§ 12:1 Ansvar och omhändertagande av förorenad jord 

Exploatören ska upprätta och skicka in en anmälan enligt, 28 § Förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till Härnösands kommun, 

Miljöavdelningen.  

Exploatören ansvarar för att miljöprover tas i samband med byggnation i 

enighet med tillsynsmyndighetens beslut. 

Exploatören ansvarar för att eventuellt förorenad jord transporteras och 

omhändertas enligt tillsynsmyndighetens beslut. 

Omhändertagandet ska planeras och utföras på sådant sätt att de volymer 

som eventuellt ska efterbehandlas minimeras. 

§ 12:2 Finansiering sanering 

 Exploatören ombesörjer och bekostar: 

 upprättande av § 28 anmälan och att en miljökontrollant utför de 

provtagningar som krävs enligt miljömyndighetens beslut. 

 Analysering av jordproverna, upp till ett belopp på 100 000 kr. I 

denna summa ingår eventuell kostnad för konsulthjälp som behövs 

för genomförandet. Därefter bär kommunen kostnadsansvaret för 

fortsatt provtagning om det krävs. 

Visar det sig att det finns föroreningar som överstiger MKM ska exploatören 

omgående ta kontakt med kommunen (tillväxtavdelningen) innan sanering 

och borttransport av förorenade massor påbörjas.  
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Uppkommer behov av omhändertagande av massor där värdet överstiger 

MKM i samband med grävning, ansvar Exploatören för grävkostnaderna.  

Vid eventuell sanering ska exploatören redovisa för kommunen var 

saneringsbehov föreligger. Kostnader för transport och omhändertagande av 

massor med ett värde över MKM som inte får återanvändas av miljöskäl 

betalas av kommunen utifrån exploatörens redovisning av saneringsbehov 

och uppvisande av fakturor och vågkvitton från avfallsstationen. Grävning 

ska planeras och utföras på sådant sätt att de volymer som eventuellt ska 

efterbehandlas minimeras. 

Kommunen bekostar tippavgift av förorenade massor upp till 6 månader 

efter att bygglov beviljats, därefter övergår ansvaret på exploatören. 

För arbeten enligt detta avtal ska exploatören hålla med kvalitetsansvarig och 

svara för samordning av arbetsskydd. 

Bortsett från innehållet i detta avtal äger inte exploatören rätt till 

ersättning/skadestånd på grund av förseningar till följd av eventuell sanering. 

§ 13 Återtagande 

Om markansvisningen inte har tagits i anspråk inom 6 månader är parterna 

överens om att markanvisningen förfaller, enligt § 4. Marken ska anses vara 

ianspråktagen, i enlighet med denna paragraf, den dag köpekontrakt 

upprättats, enligt 7 §.  

Parterna är även överrens om att kommunen ska ha rätt att återta 

markanvisningen under den tidsbegränsade 6 månaders perioden om det är 

uppenbart att Exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet på 

det sätt som avsågs vid undertecknandet av markanvisningen. Exploatören är 

medveten om att återtagen markanvisning inte ger denne någon rätt att få 

ersättning för nedlagda kostnader.  

 

§ 14 Förlängning 

Förlängning av markanvisningen kan medges vid särskilda skäl. En 

förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit projektet framåt 

och att försening inte beror på exploatören. Tillväxtavdelningen har rätt att 

förlänga markanvisningen i 12 månader.  

 

§ 15 Avbrutet projekt 

Projekt som avbryts under genomförandeprocessen till följd av 

myndighetsbeslut, kommunalt beslut eller liknande ger inte exploatören rätt 

till ny markanvisning som kompensation. Vid sådana beslut utgår ersättning 

endast i de fall när de är hänförliga till ett kommunalt beslut. Ersättning utgår 

i dessa fall endast för faktiskt nedlagda kostnader. Vid kommunala beslut 

som är hänförliga till och beror på myndighetsbeslut utgår inga ersättningar.  
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§ 16 Skadeståndsansvar 

Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för eventuella skador och 

andra åtgärder som med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av 

Exploatörens anställda samt av Exploatörens anlitade entreprenörer och 

leverantörer. 

 

§ 17 Överlåtelse 

Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan 

Tillväxtavdelningens skriftliga godkännande. Detta gäller även överlåtelse 

till närstående företag. Vid sådan medgiven överlåtelse ska Exploatörens 

kvarstående åtaganden enligt detta avtal överföras på övertagande part och 

exploatören svarar solidariskt med denne som för egen skuld gentemot 

kommunen för avtalets rätta fullgörande. Detta gäller även vid överlåtelser i 

flera led.  

§ 18 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas 

i samförstånd mellan Kommunen och Exploatören. Om en 

samförståndslösning inte kan uppnås ska tolkningen av detta avtal avgöras 

enligt svensk lag och av svensk allmän domstol. Ångermanlands Tingsrätt 

ska vara första instans.  

 

§ 19 Avtalsexemplar 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 

sitt.  

 

 

 

Härnösands kommun 

2019- 

 

________________________ ___________________________ 

Uno Jonsson   Hanna Viklund 

Tillväxtchef   Mark- & exploateringshandläggare

  

    

2019-  

    

________________________   

Peter Gullberg 

Proveloper AB    
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Bilagor till avtalet 

Bilaga 1: Intresseanmälan 

Bilaga 2: Kart över markansvisningsområdet, markerad med röd 

begränsningslinje 

Bilaga 3: Detaljplan 2280-P08/0616/2 

Bilaga 4: Anläggningsbeslut lantmäteriet 

 



Västerås den 29 april 2019 

Intresseanmälan för markanvisning av Fastlandet 2 :92 

N äringslivsenheten 
Universitetsbacken 3 
871 70 Härnösand 

Vi är ett fastighets utvecklingsbolag vars affärside är att utveckla fastigheter från ide och 
markköp till färdig produkt över hela Sverige. 
Det finns en rad företag i olika branscher som vi i samarbete med söker mark runt om i 
Sverige för att hjälpa dem i sin expansion. 
Vi prioriterar samarbeten med hyresgäster som är kedjedrivna, lönsamma samt 
expansiva och skriver långa hyresavtal. 
Bolaget startade i februari 2019, och i dagsläget har vi 3 projekt på gång i större och 
medelstora städer. 
Vi har finansiärer i vårt nätverk, och det färdiga projektet kommer att säljas vidare till 
någon av dessa. 

Proveloper är nystartat men vi som står bakom bolaget har lång erfarenhet av fastighets 
utveckling från andra bolag. 
Jag, Peter Gullberg, har bland annat arbetat i Steen & Ström i 12 år, där jag ansvarade för 
det kommersiella innehållet och intäkterna i fastighetsutvecklingsprojekt motsvarande 
ett projektvärde om 7,5 Miljarder SEK. Fastigheter vi utvecklat var Allum köpcentrum i 
Partille, Emporia i Malmö, utbyggnaden av Marieberg Galleria i Örebro med många fler. 

De senaste åren var jag COO på ett bolag vid namn Agora som jag var med och startade 
upp. Vi låg noterade på First North och förvärvade och utvecklade handels gallerior i 16 
innerstäder i Sverige. 

Våra andra två delägare Anders Nilsson och Per Håkan Andreasson har de senaste 10 
åren drivit ett bolag som heter Tenrep och arbetar med företagsetableringar. De har 
också sedan tidigare erfarenhet av fastighetsutveckling från NCM Profilator och ABB 
Fastighet. 
Mer info om oss på www.proveloper.se 



PRDVEH!1DPER 

I Härnösand önskar vi utreda vidare möjligheten att utveckla Fastlandet 2:92 på 
Stationsgatan 3 åt en större rikstäckande aktör inom volymhandel.  

Jag bedömer att vi, med tanke på den förestående sommaren, skulle behöva en 
markanvisning på 6 månader för att hinna teckna hyresavtal med hyresgästen, få 
bygglov samt göra klart med entreprenör och finansiering. 

Ser fram emot er återkoppling i ärendet, och återkom om ni önskar ytterligare 
information om oss eller tänkt projekt. 

�li

( 
Peter Gullberg 
Proveloper AB 



 
 

Kartbilaga, Markanvisning Fastlandet 2:66 

Kommunstyrelseförvaltningen 

KS2019- 
Bilaga 2 

Översiktsbild 

Brunne gården 





 

 

 

Detaljplan för Bondsjöleden mm Härnösands Kommun 

 
Genomförandebeskrivning  
Detaljplanen innebär att korsningen mellan Bondsjöleden och Ådalsbanan görs 
planskild. Bondsjöleden läggs då om till ett något nordligare läge och går under 
järnvägen för att anslutas via en cirkulationsplats till Djuphamnsvägen. Brännerigatans 
anslutning till Bondsjöleden tas bort och ny/tillfällig anslutning väster om kvarteret 
Klubban. Vidare innebär planförslaget att Järnvägsgränd breddas, samt att delar av 
nuvarande mark för Bondsjöleden och Stationsgatan kan bli kvartersmark och 
parkering. 
 

 

 

1. Organisatoriska frågor 
 

1.1 Tidplan 
Detaljplanen hanteras med normalt planförfarande. Samråd för planförslaget har skett 
under mars 2008. Samrådsredogörelse och revideringar av planförslaget har 
genomförts och beslut om utställning togs den 24 april. Utställningstiden är en månad 
varefter detaljplanen beräknas kunna godkännas av samhällsnämnden i maj 2008 och 
därefter antas av kommunfullmäktige. 

Bygglov kan ges när planen vunnit laga kraft. Avsikten är att delar av genomförande 
ska kunna påbörjas under 2008. 
 

1.2 Huvudmannaskap, ansvarsfördelning 
 

• Samhällsförvaltningen ansvarar för upprättande av detaljplan. 

• Lantmäterimyndigheten ansvarar för fastighetsbildningsåtgärder. 
• Kommunen är huvudman för gator och övrig allmän platsmark. 
• Kommunen ansvarar för hur trädplanteringarna utmed Bondsjöleden och 

Järnvägsgatan utförs och att detta görs i samband med färdigställandet av 
Bondsjöleden och Järnvägsgatan. 

• Respektive ledningsägare ansvarar för ledningsnätet. 
• Banverket ansvarar för anläggandet av vägporten med tillhörande anläggningar. 

Till dessa anläggningar hör exempelvis vägtråget samt Gc-bro. 

• Ansvaret, för anläggande och drift, inom kvartersmark åvilar respektive 
fastighetsägare. 

• Exploatören bekostar och ansvarar för att fortsatt utredning avseende 
vibrationsförhållandena utförs i samband med exploatering av kvartersmark. Se 

 Samhällsförvaltningen 
ANTAGANDEHANDLING 

Laga kraft 2008-07-08 



PM Geoteknik. Likaså ansvarar exploatören för erforderliga 
bullerskyddsåtgärder vid nybyggnad av bostäder och arbetslokaler för tyst 
verksamhet. 

• Banverket ansvarar för att skyddsåtgärder/anordningar som är erforderliga enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen avseende buller för befintliga bostäder och 
utförs.  

• Kompletterande undersökningar och sanering av förorenad mark ska ske i 
enlighet med planbestämmelserna och kostnaderna åvilar exploatören.  

• För allmänna VA-ledningar fram till anslutningspunkt ansvarar ledningsägare. 

• Banverket/Kommunen ansvarar för tillkommande stängsel enligt 
genomförandeavtal. 

 
  

1.2 Avtal 
Genomförandeavtal samt komplementavtal, för Härnösand resecentrum etapp 2, har 
tecknats mellan Kommunen och Banverket rörande villkoren för planläggning, 
driftfrågor och ombyggnad av Ådalsbanan och Bondsjöleden. 
Mellan ledningsägare och Banverket respektive Kommunen finns mellanliggande avtal 
som reglerar parternas förhållningssätt. 
 

1.3 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vinner laga kraft. 
 
 
 

2. Fastighetsrättsliga frågor 
 
2.1. Fastighetsbildning 
Fastighetsförteckning har upprättats. För planens genomförande kommer fastig-
hetsreglering att behöva ske för fastigheter inom kvarteren Kostern, Jullen, Slupen, 
Skonaren samt fastigheterna Fastlandet 2:11, 2:64, 2:66, 2:76 och 2:85.  
Gemensamhetsanläggningar får anordnas inom kvartersmark för parkering och andra 
gemensamma nyttigheter. För fastigheter som saknar tillräcklig parkering för sitt eget 
behov kan detta lösas med nyttjanderättsavtal till parkeringshus eller 
parkeringsanläggning. Lantmäteriförrättning bekostas av respektive fastighetsägare. 
 
 
 

 

3. Tekniska frågor 
 
3.1 Ledningar 
Inom planområdet finns ledningar för el, tele, optokabel, VA respektive fjärrvärme. 
Ledningsomläggningar kommer att krävas. Ledningar kan läggas i gatumark; eller i de 



u-områden (mark för allmänna underjordiska ledningar på kvartersmark) som detalj-
planen medger. Ny bebyggelse kan anslutas till befintliga/flyttade ledningssystem. 
 
 

3.2 Markförhållanden, föroreningar 
Markundersökningar, med fokus på läget för underfart, har utförts inom 
detaljplaneområdet under slutet av 2007. Resultaten visar bl.a. att marken är 
sättningskänslig och att föroreningar kan förekomma (se vidare Översiktliga 
miljögeotekniska undersökningar för planärende inom kv Kölen och kv Rodret 
Härnösands kommun, Ramböll Sverige AB, 2008.01.21). Fördjupade undersökningar 
och särskilda åtgärder kommer att krävas. 
Sanering efter bensinstationsanläggningen inom Barkassen sker genom Spimfabs 
försorg och planeras att genomföras under 2008-2009. 
Bygglov för åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning 
förutsätter att fortsatt utredning utförts och eventuell sanering av markföroreningar och 
avhjälpts enligt planbestämmelse. 

 
 
4. Ekonomiska frågor 
 
4.1 Kostnader för att upprätta detaljplan 
Kostnader för upprättande av detaljplan regleras i genomförandeavtalet. 
 

4.2 Kommunalekonomi 
• Banverket projekterar och svarar för utbyggnaden av vägtråg, järnvägsbro med 

integrerad GC-bro, så att möjligheten att korsa Ådalsbanan bibehålls utan 
kostnad för kommunen. 

 

• Kostnader för gatu- och ledningsomläggning kommer delvis att belasta kommunen. 
 

• Kostnader för flytt av el-, VA- och fjärrvärmeledning inom allmän plats är reglerat 
i avtal med respektive ledningshavare. 

 

• Kostnader för flytt av opto- och teleledningar finns reglerat i avtal. 
 

• Kostnad för utredning och åtgärder för hur lokalt omhändertagande av dagvatten, i 
enlighet med MKB, ska lösas inom kvartersmark står exploatören för. 

 

• Kostnader för de skyddsåtgärder/anordningar som, enligt 
Miljökonsekvensbeskrivningen är nödvändiga för planens genomförande 
kommer att regleras mellan parterna Banverket/Kommunen i samband med 
detaljprojekteringen. 

• Åtgärder inom fastigheten Briggen 5, som orsakas av genomförandet av denna 
plan, ska regleras genom avtal mellan Kommunen och dess fastighetsägare. 

 

 



5. Deltagare 
Detaljplanearbetet leds av Samhällsförvaltningen, Bygg- och Miljö.  

 

Härnösand 2008-05-30 
 
 
Birgitta Westerlind        Ewa Fällgren 
Bygg- och miljöchef planingenjör                                  
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Planbeskrivning  
ANTAGANDEHANDLING   

 
Detaljplan för  
BONDSJÖLEDEN mm 

 
Härnösands kommun 

 
Handlingar  
Plankarta med bestämmelser 
Illustration 
Planbeskrivning 
Genomförandebeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning, sändlista 
Sammanställning av yttranden planprogram 
Planprogram 
(Grundkarta) 

 
 
 
PLANENS SYFTE 
 
Planens syfte I och med den nya utformningen av trafikförsörjningen för 

Bondsjöleden och arbetet med Resecentrum och Ådalsbanan 
är en planändring för området nödvändigt. Detaljplane-
ändringen syftar i först hand till att säkra väganslutningar och 
GC-förbindelser för omgivande trafiksystem och för att avgöra 
vilka verksamheter, anläggningar och boende som kan bli 
aktuell i omedelbar närhet av resecentrum. 

 
.  
PLANDATA Planområdet sträcker sig längs Bondsjöleden med sin början öster 

om E4, därefter vidare över järnvägen och inkluderar områdena 
kvarteren Slupen, Briggen, Skonaren och Barkassen. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Areal Planområdet omfattar ca 6,5 hektar.  

Planområdets 
avgränsning 

s

P

P

PP
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Markägoförhållanden Den största markägaren inom området är Härnösands 

kommun, övriga ägare se fastighetsförteckning. 
   
 

 
 
FÖRENLIGHET Planförslaget bedöms vara förenligt med 3-5 kap  
MED MILJÖBALKEN  miljöbalken. Särskilt tillstånd enligt miljöbalken krävs inte.  
 
TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Riksintressen Järnvägen – Ådalsbanan - är ett riksintresse enligt 3 kap 8 § 

Miljöbalken och ska därför skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, gatunät och 
bebyggelsestruktur bör bevaras och har ett särskilt skydd 
genom lagen om kulturminnen, se karta nedan. 

 
Översiktsplan I gällande översiktsplan från 1992 för Härnösands kommun 

redovisas till största delen området som parkmark. Detta 
innebär att vid en detaljplaneändring är det viktigt att områdets 
stadskaraktär ligger till grund för planarbetets struktur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detaljplan För området gäller detaljplaner för 

§ del av Bondsjöstaden och Änget fastställd 1977-02-03  

 
Park 

Institutioner och förvaltningar som skolor, vård etc. 

Blandas centrumbebyggelse 

X  X  
X  

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse enl. Länsmuseet 

Områdesgräns för Riksintresse enl. Riksantikvarieämbetet 
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§ del av Härnösand (område mellan kv. Klubban och Skidan) 
fastställd 1946-09-30 

§ kvarteret Klykan och Staget fastställd 1984-03-01. 
§ Bondsjöstaden fastställd 1927-04-08 

§ Kronholmens norra del fastställd 1961-09-28. 
 

Fastighetsplan Några fastighetsplaner eller tomtindelningar finns inte inom 
området.  

 
Program Ett planprogram har varit föremål för samråd 2004-11-16 till 

2005-01-10 och ett informationsmöte har hållits i 
Franzénsskolans aula 2004-12-08. En sammanställning över 
synpunkter från programsamrådet har upprättats. 

 
Kommunala beslut 2006-12-13 beslöt stadsbyggnadsnämnden att planändring för 

Bondsjöleden m. fl. får påbörjas.  
    

Samband med annan   
planering Under arbetet med framtagandet av detaljplanen har parallellt 

bedrivits ett arbete med att se planområdet i sitt stadsmässiga 
sammanhang. Här har bland annat stor hänsyn tagits till den 
parallella planprocess som pågår för handelsetableringen vid 
Östra Bondsjögatan, där olika faktorer vägts mot varandra. 
Strukturanalyser för en stadsutveckling som sträcker sig 20 –30 
år framåt i tiden har också utarbetats och slutsatser har dragits 
varvid det konstaterats att den föreslagna infrastrukturen i detta 
planförslag inte väsentligt försvårar eller förhindrar en positiv 
utveckling av omkringliggande stadsdelar. Tillgängligheten i 
systemet och möjligheten för en flexibel utbyggnad med ett 
effektivt markutnyttjande, bedöms vara god om Kronholmen 
och Torsvik går en expansiv utveckling till mötes under den 
tidsrymd som angetts. Arbetet med de översiktliga studierna av 
Kronholmen, Torsvik och angränsande stadsdelar kommer att 
fortsatt bedrivas under den närmaste tiden.  

 
Ytterligare utredningar behövs för att klara ut hur anslutningen 

från Bondsjöleden till Murberget och Änget ska lösas. 
Anslutningsvägen behöver vara klar från och med oktober 2008 
då Banverket planerar att stänga av Brännerigatan mellan 
Bondsjöleden och Ängsvägen. På grund av detta och den 
tidsbrist detta för med sig ligger förslaget vid kvarteret Klubban 
kvar och ska byggas som en preliminär lösning och ett nytt 
planarbete kan påbörjas för att se över anslutningar och 
trafikflödena i området. Samhällsnämnden beslutade i § 91 den 
24 april 2008 att planarbete får påbörjas för att hitta en bra 
trafiklösning för anslutning mellan Bondsjöleden och Änget – 
Murbergsstaden. 
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Tankar finns även på att göra en översyn av den detaljplan som 
ligger omedelbart söder om föreliggande planförslag. I den 
planändringen kommer en översyn att göras av Kaptensgatans 
geometri och behovet av tillkommande parkeringar för 
Resecentrum. Politiska beslut om detta saknas i skrivande 
stund. 

  
Miljöbedömning I plan- och bygglagen gäller från den 21 juli 2004 bestämmelse 

om miljöbedömningar av detaljplaner. När en kommun 
upprättar en detaljplan ska kommunen ta ställning till om en 
miljöbedömning måste göras eller inte. Miljöbedömning av 
planen krävs om dess genomförande kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

 
Miljökonsekvens-  
beskrivning Kommunen har bedömt att planens genomförande medför en 

betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvens-
beskrivning ska upprättas. Även länsstyrelsen har tidigare yttrat 
sig över detaljplaneprogram för del av Kronholmen 2005-01-17 
och bedömde då att detaljplanen kunde antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

  
 MKB redovisar två planalternativ som jämförs med 

nollalternativet. Dels så redovisar miljöpåverkans effekter på 
vägplanering och dess underfart samt på effekter av den 
bebyggelse som möjliggörs inom området. 

 
 En bedömning av konsekvenserna mark, vatten, luft, buller, 

kulturmiljö, vibrationer, barriäreffekter, risk och säkerhet samt 
resursanvändning har studerats och analyserats.  

 
 Den nya vägdragningen och föreslagen underfart får främst 

konsekvenser på mark och vatten beroende på områdets 
markförhållanden och tidigare verksamheter samt att 
grundvattennivån är hög. Denna mark antas vara en rest av 
en igenfylld gammal tjärn (Brenneritjärn) och får därför anses 
vara sättningskänslig och tjälfarlig. Detta sammantaget med 
kunskapen om den ytliga grundvattennivån gör att hänsyn 
måste tas till omkringliggande mark och vatten. Bedöm-
ningen är att konsekvenser kommer att uppstå och då främst 
i byggskedet, svårigheterna bedöms dock vara hanterbara. 

  
Buller från vägtrafiken på Bondsjöleden beräknas minska 
eftersom vägen sänks och trafiken minskar något. Buller från 
vägtrafiken på Järnvägsgatan (nuvarande Järnvägsgränd) 
ökar väsentligt i och med att den gatan övertar 
Stationsgatans funktion och trafikflöde. Utbredningen av 
buller från järnvägstrafiken påverkar hur planområdet 
bebyggs. Föreslagen centrumbebyggelse närmast järnvägen 
kommer att skärma bakomliggande bostäder. 
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Kronholmens kulturmiljö påverkas inte negativt av 
planförslaget. Gatunätstrukturen är av riksintresse och en del 
bebyggelse är av intresse för kulturmiljövården. 
 
Byggnader som tillkommer på Kronholmen kommer att 
tillföra en ny struktur jämförelsevis mot den som är idag, men 
byggnader som tillhör den äldre bebyggelsen avses att 
bevaras i möjligaste mån. Gatorna förstärker dessutom den 
riksintressanta rutnätstrukturen. Hänsyn har tagits till ovan 
nämnda i kvarteret Briggen, Barkassen och del av Fastlandet 
2:76 där särskilda bestämmelser, k1 och k2 reglerar detta. 
 
Miljötekniska undersökningar har utförts i området där det 
konstateras att det förekommer förorenad mark på vissa 
ställen. I planförslaget har därför en bestämmelse införts 
som kräver att marken skall åtgärdas enligt gällande 
lagstiftning, innan ny bebyggelse uppförs eller annan 
markanvändning föreslås. Miljökonsekvenserna redovisas 
mer detaljerat i den bifogade MKB.  

 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, 
FÖRÄNDRINGAR  
OCH KONSEKVENSER 
 
Natur och landskap 
Mark och vegetation Planområdet är till största del exploaterat med gator och 

järnväg samt innefattande verksamheter och ett antal bostäder. 
De planteringar som finns är buskar och träd planterade längs 
Bondsjöledens norra sida. Övrig vegetation utgörs av 
gräsmattor samt olika sorters trädarter, träden är över lag 
gamla och ovårdade med några få undantag. Stora delar av 
området utgörs också av hårdgjorda ytor.  

  
Fornlämningar Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet. Skulle 

fornlämningar hittas i samband med markarbeten inom 
planområdet skall arbetet, i enlighet med 2 kap 10 § lagen om 
kulturminnen mm, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen 
underrättas. 

 
Geotekniska 
förhållanden   Området för östra delen av tråget, den sk Brenneritjärnen, 

utgörs av ett utfyllnadsområde som historiskt även benämnts 
”soptipp”. Inom planområdet har även funnits verksamhet i form 
av gummiverkstad, bussgarage och drivmedelsförsäljning. 

 
Förorenad mark Omfattande schaktarbeten kommer att behövas för byggandet 

av den nya sträckningen av Bondsjöleden med en vägport 
under järnvägen och ny bebyggelse i området. Som underlag 
för beslut och om hur schaktmassorna ska hanteras har flera  
miljötekniska markundersökningar genomförts. 
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En förstudie om markföroreningar har utförts i 2003 av 
Scandiakonsult Sverige AB från Sundsvallskontoret.  

 Förstudierapporten har legat till grund för de fortsatta 
undersökningarna som sedan har utförts. 

  
År 2005 utfördes en miljögeoteknisk markundersökning av 
Ramböll Sverige AB samt en teknisk PM Geoteknik inom 
planområdet. I den miljögeotekniska undersökningen fanns i 
några provgropar förhöjda värden av vissa ämnen.  

 
Ytterligare markundersökningar i form av översiktliga 
miljögeotekniska undersökningar samt geoteknisk 
undersökning har därefter utförts under december 2007 till 
januari 2008 och noggrannare prover har tagits på områden 
som i tidigare undersökningar visade på förhöjda värden.  
 
Den miljögeotekniska undersökningen har omfattat förorenings-
situationen gällande mark- och grundvattenförhållanden. En 
samlad bedömning visar generellt på halter i marken som är 
lägre än de generella riktvärdena för MKM (mindre känslig 
markanvändning, avser kontor eller vägar). 
 
Den översiktliga geotekniska undersökningen visar att området 
generellt består utav ca 2-8 m sediment på morän. Sedimentet 
utgörs utav silt, lerig silt och siltig lera. De förekommande 
jordarna bedöms vara frostaktiva och tillhör tjälfarlighetsklass 3-
4. Stora sättningar kan förväntas uppstå vid belastning 
eftersom området består av lösa jordarter som lera och silt.  
De äldre byggnaderna har komprimerat underliggande 
jordlager, det medför en risk för ojämna sättningar för de 
nytillkomna byggnaderna och konstruktioner som byggs i 
samma lägen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gräns för Brenneritjärns utbredning 1884 inlagd på plankartan 
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Ramböll har i en översiktlig miljögeoteknisk undersökning 
2008-01-21 konstaterar att av de utförda undersökningarna 
framgår att föroreningar av PAH (högaromatiska oljor) och 
metaller ställvis förekommer i halter över MKM i fyllnadsmassor 
i området. Med undantag av ett prov från området (vid f d 
Härnö Vulk) så har de föroreningar som påträffats i halter över 
riktvärdena för MKM påträffats inom området samt inom den fd 
Brenneritjärn. Planerade anläggningsarbeten i området för 
Brenneritjärn kommer att medföra en reduktion med avseende 
på föroreningsförekomsten (främst avseende PAH) i mark-
lagren inom området. Vidare konstaterar Ramböll att med 
dagens markutnyttjande bedöms inte några kompletterande 
undersökningar eller efterbehandlingsåtgärder göras.  
 
För den planfria korsningen Bondsjöleden-Ådalsbanan har 
förslag till platsspecifika riktvärden tagits fram (Ramböll 2008-
04-08) utifrån en sammanvägning av hälso- och miljörisker. 
Med dagens markutnyttjande inom planområdet bedöms att 
inga ytterligare undersökningar behöver göras. Vid 
nyexploatering eller omställning till känsligare markutnyttjande 
inom planområdet ska en mer plats- och detaljspecifik 
bedömning av resulterande miljö- och hälsorisker göras. Dessa 
utredningar liksom eventuell sanering åvilar och bekostas av 
exploatören innan bygglov kan ges. 
 
Den f.d. bensinmacken i kvarteret Barkassen har undersökts i 
Spimfabs regi och saneringar av marken planeras under hösten 
2009. Detta sker också i Spimfabs regi. Här bör 
Naturvårdsverkets generella riktvärden gälla. Parametrarna för 
fisk, grönsaker och grundvatten i de generella riktlinjerna är 
dock undantagna inom planområdet, dvs området ska kunna 
nyttjas för bostadsändamål av innerstadskaraktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materialet har arbetats in i det tillhörande MKB dokumentet 
som ska redovisa en omfattande och samlad bedömning av 
vad planens genomförande får på miljön, hälsan eller på 

Den f.d. bensinmacken 
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hushållningen med mark, vatten och andra resurser dvs. de 
allmänna intressena enligt 3 och 4 kap MB. MKB ska redovisa 
hur risker och negativa konsekvenser ska tas omhand och 
beskriva förslag på åtgärder. Se MKB-sammanfattning under 
rubriken miljökonsekvensbeskrivning eller det fullständiga MKB 
dokumentet som medföljer detta förslag till detaljplan. 

 
Radon Markradon har undersökts i planområdet och uppmätta värden 

visade sig motsvara låg- till normalradonmark med värden mer 
åt normalradonhalt. Byggnader ska utföras med radonskyddad 
grundkonstruktion. 

 
   
Bebyggelseområden  
 
Bebyggelse och  
bostäder  Inom planområdet finns idag byggnader och verksamheter där 

bl. a. Vårdcentralen/Folktandvården (ska rivas) är belägen intill 
Stationsgatan. I det närliggande kvarteret Briggen finns ett 
hotell samt privata bostadshus. Inom kvarteret Barkassen  finns 
detaljhandel och kvarteret Kostern inrymmer bland annat 
småindustri (glasmästeri). 

 
 Cirka 80 nya lägenheter planeras inom planområdet. 

Byggnaders placering utmed Järnvägsgränd/gatan  
uppförs i ny fastighetsgräns mot gatan för att erhålla ett 
tilltalande gaturum.  

 
 Eftersom byggnaderna kommer att ligga i ett utsatt läge för 

både bil- och tågtrafik så ska bostäder endast tillåtas i de 
byggnader som ligger öster om Järnvägsgränd/gatan och i de 
övre våningarna. Resterande del av byggnaderna kan 
användas för handel/centrumändamål/parkeringsanläggning.  
  

 
Kommersiell service Kronholmen har idag områden med diverse service/handel som 

inte är samlad på en och samma plats. Av Kronholmens 
service finns inom planområdet affär för fritidsfiske, färgbutik, 
hotell, tobakshörna, glasmästeri m m. 

 
Omdaningen av infrastrukturen inom planområdet (och i 
närliggande kvarter) ger direkta och indirekta effekter på 
markanvändningen i förhållande till vad som är fallet idag. Nya 
möjligheter öppnar sig där bland annat handel kan bedrivas i 
större omfattning än idag.  

 
Handelsyta i större samanhängande volym får vara 1 800 
kvadratmeter. 4 100 kvadratmeter för sammanlagt handel, 
service, verksamheter i bottenvåningar öster om 
Järnvägsgatan. Om planen genomförs fullt ut blir när det gäller 
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kontorsutrymmen, blir den sammanlagda ytan 10 000 
kvadratmeter. Service, verksamheter i bottenvåningar öster om 
järnvägsgatan. Kontor, om planen genomförs fullt ut blir ca 10 
000 kvadratmeter  
 
Kronholmen är redan idag en viktig stadsdel. Här finns 
förutsättningar att utveckla den goda staden med en vital 
blandning av handel, boende och verksamheter. Med 
Kronholmens belägenhet mellan det närliggande centrum i 
öster, E4-genomfarten i söder, nytt handelsområde och 
resecentrum i väster och hamnen i norr, finns här en god 
potential för Härnösands framtida centrumutveckling. 
Stadsdelarna Kronholmen och Torsvik har dessutom en nära 
vattenkontakt som bidrar till dess attraktivitet.  
 
Köpkraften i Sverige har allt sedan -60 talet stigit. Det ligger i 
ens kommuns ansvar att tänka långsiktigt och framåtriktat. 
Härnösands kommun tar ett stort ansvar för utveckling inom 
handeln i kommunen. Ett bevis på detta är att man gjort 
handelsanalysen tillsammans med Centrumutveckling AB. 
Kommunen är väl medvetna om att köpkraften i området är 
begränsat och att konkurrensen från angränsande kommuner 
är betydande. För att möta framtiden och kunna göra 
omdisponeringar i handeln i kommunen så behöver området 
längs Bondsjöleden även för en eventuell utveckling inom 
handeln. 

 
Härnösands kommun arbetar tillsammans med fastighets-
ägarna och handlarna i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att 
stärka city-handeln. Målsättningen är också att området från 
Östra Bondsjögatan och inom mot centrum kommer att kunna 
ses som en handelsdestination i framtiden. Lansering av vårt 
nya begrepp ”Handelsplats Härnösand” har precis påbörjats 
och visar de intentioner som handlarna, fastighetsägarna och 
kommunen har gemensamt. 

 
Alternativet att inte tillåta handel i den här planen kan innebära 
att vi i framtiden behöver skapa handelsplatser som då kommer 
att vara betydligt längre från centrum vilket inte heller är bra för 
miljön.  
 
Om behovet av tillväxt av stadens centrum med alla dess 
funktioner uppstår, är det rimligt att anta att det är Kronholmen 
och Torsvik som i första hand utgör de stadsdelar som får bära 
den utvecklingen. Andra alternativ är annars att öka 
exploateringsgraden i den historiska och nuvarande 
centrumbildningen, men det torde inte vara möjligt utan 
dramatiska ingrepp som inte gagnar vare sig riksintresset eller 
den skala och karaktär som vi förknippar med Härnösand. 
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Tillgänglighet Områdets omvandling anses bli god ur tillgänglighetssynpunkt. 

Gång- och cykelvägar har dimensionerats för att människor 
med olika behov ska kunna mötas. Det är också viktigt att den 
nya gång- och cykelvägen under järnvägen upplevs trygg att 
vistas i och att god omsorg lagts vid gestaltningen av denna. 
Övergångställen vid cirkulationsplatser har anpassats efter 
samråd med det kommunala handikapprådet.  

 
Tillgängligheteskrav för nya byggnader redovisas i Förordning 
om tekniska egenskaper på byggnadsverk, 12 §. I paragrafen 
sägs att byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller 
lokaler till vilka allmänheten har tillträde skall vara projekterade 
och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och lokalerna är 
tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt 
röresle- eller orienteringsförmåga. Beträffande tillgänglighet för 
befintliga byggnader som byggs till eller ändras gäller samma 
krav som för nya byggnader för den tillbyggda eller ändrade 
delen. Tillgänglighetesfrågor för inomhusmiljöer prövas  i 
samband med bygglov och bygganmälan. 
 
Planförslaget möjliggör en planskild korsning i form av vägport 
under järnvägen, vilket ökar trafiksäkerheten och ger god 
tillgänglighet mellan östra och västra sidan av järnvägen. 
Vägportens ramper har en lutning som har dimensionerats 
enligt klassificeringen ”god standard”. Detta innebär att bland 
annat tung trafik får acceptabla förhållanden vid dåligt väglag. 
Detta innebär också att den gång- och cykelväg som ska ledas 
utmed ramperna på ett hyllplan en bit ovanför biltrafiken har en 
accepterad lutning för rullstolsburna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sektion på vägporten 
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 Grönområdet framför f.d. Franzénskolan sluttar svagt mot 
Bondsjöleden och inom Kronholmen råder plana förhållanden. 
Tillgängligheten i de tillkommande byggnaderna kommer att 
prövas enligt gällande normer vid bygglovprövningarna. 
Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anläggas. 

 
Byggnadskultur och 
gestaltning Kronholmen har varit ett enklare bostadsområde från slutet av 

1800-talet och visar idag den tidiga rutnätsstadens 
kvartersindelning där några av husen står kvar på sin 
ursprungliga tomt. Området är angivet i kommunens översikts-
plan som intresse för kulturmiljövård och Kronholmens struktur 
är av riksintresse. Se vidare beskrivning i den tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivningen under texten kulturmiljö. 

 
Stadsbilden kommer att förändras mot dagens stadsbild. Det 
Härnösand vi är vana vid har en ganska behaglig skala, en som 
kan sägas vara småskalig men ändå tydlig och distinkt med 
den klassiska stadens kännetecken i tydliga kvarter och gator.  
 
Kronholmen ska bland annat utvecklas för olika verksamheter. 
Dessa kan vara handel, kontor och mindre företag som inte är 
störande för omgivningen. Boende kan även förekomma öster 
om Järnvägsgränd/gatan och gärna med handel i 
bottenvåningen. 
 
Den handel som kan tänkas etablera sig i resten av området 
har en skala och ett utseende som vanligen skiljer sig från 
stadens form och struktur. Det är viktigt att dessa byggnader 
och anläggningar anpassas och gestaltas på ett acceptabelt 
sätt till stadens krav på skala, struktur och karaktär. Exempel 
på detta är en bestämmelse som tillförts detaljplanen om att 
fasader ska bestå av minst 2/3 trä, puts, glas, tegel eller 
keramiska material. Detta har gjorts för att tillgodose en av 
dessa grundkrav på bland annat gestaltning. 
  
Härnösands har en stadsbild med få höga byggnader, därför 
ska de nya byggnaderna längs med Järnvägsgatan anpassas 
till den struktur staden har idag och vad som kan vara rimligt för 
stadens fortsatta tillväxt. Intensionerna är att samma skala och 
karaktär, byggnader i fyra våningar, som idag finns inom 
fastigheten Torsvik 3, ska gälla även för byggnaderna längs 
Järnvägsgatan. 
 
Kvarteren Slupen och Skonaren, väster om Järnvägsgränd/ 
gatan 
 
Byggnaderna i kvarteret Skonaren och Slupen kommer att 
rivas. Det ger mycket goda förutsättningar för att skapa ett 
flexibelt område som kan inrymma handel, parkering och 
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centrumfunktioner. Området ligger utmed järnvägen så därför 
är inte bostäder lämpliga med risk för bland annat höga 
bullernivåer. Husen placeras i fastighetsgräns mot 
Järnvägsgränd/Järnvägsgatan eller längs Bondsjöleden, se 
illustration. Parkeringar läggs ut mot järnvägen. Högsta tillåtna 
våningsantal blir fyra våningar. Byggnaderna tjänar därmed 
som bullerdämpare från störningar som genereras utmed 
järnvägen. Bestämmelse finns att huvudentréer placeras mot 
Järnvägsgatan, sekundärt placeras entréer mot järnvägen. 
Syftet med detta är att undvika en baksideskaraktär mot 
Järnvägsgatan.  
 
Ett parkeringshus på cirka 7 000 kvadratmeter med 240 
parkeringsplatser kan byggas i södra delen av Skonaren ifall 
ytterligare parkeringsbehov uppstår. Gestaltningen är speciellt 
viktig så att detta hus blir estetiskt tilltalande i sin miljö. Inom 
området finns idag två transformatorstationer och dessa 
kommer att flyttas till ett område utlagt mot 
Järnvägsgränd/gatan. 
 
Kvarteren Briggen och Barkassen samt övrig kvartersmark 
öster om Järnvägsgränd/gatan 
 
De byggnader som är angivna som intresse för kulturmiljövård i 
kvarteret Briggen får var kvar med planbestämmelsen k1 som 
innebär en varsamhetsbestämmelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För framtiden är det viktigt att bevara karaktären av 1800-talets 
träarkitektur på de befintliga k1 husens exteriörer. 

Korsningen Strandgatan/Krukmakargatan. Hotell med tobaksaffär i 
bottenvåningen 
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Taklutningarna på sadeltaken har stor betydelse för den 
ursprungliga utformningen. Vid framtida byte av taktäckning bör 
lämpligt material användas som falsad plåt, pannplåt eller 
lertegel. Kulör på fasadpanel, snickeridetaljer, dörrar och 
fönsterbågar har stor betydelse för den äldre trähus-
arkitekturens karaktär och vid ändring av befintliga byggnader 
skall samråd ske med stadsarkitekten eller motsvarande. 
 
Ny bebyggelse kommer att placeras i fastighetsgräns mot 
Järnvägsgatan med högst fyra våningar. Bostäder samt 
centrumfunktioner får förekomma samt handel koncentrerad till 
bottenvåningen. 
 
Kostern 1 
Ny bebyggelse placeras enligt illustration mot Järnvägsgatan 
med parkeringar på norra delen av fastigheten. Föreslagen 
markanvändning är handel och/eller centrumfunktion i fyra 
våningar. 
 
Del av kvarteret Jullen 
Den del av Fastlandet 2:66 som ligger inom kvarteret Jullen 
ingår i mark för huvudgata. Området är avsatt för underjordiska 
ledningar.  
 
Fastigheten Tingshuset 3 
I gällande plan är markanvändningen allmänt ändamål för 
fastigheten. För att Tingshuset ska kunna användas för andra 
ändamål än statlig eller kommunal verksamhet (kommunalt 
eller statligt huvudmannaskap) har fastigheten tagits med i 
planändringen. Tingshuset uppfördes 1902-1905 för 
Ångermanlands södra domsaga efter tävlingsritningar av 
Stockholmsarkitekterna Frits Ullrich och Eduard Hallquisth. 
Byggnaden är ett typiskt exempel på det tidiga 1900-talets 
jugendarkitektur, trots senare tiders om- och tillbyggnader. 
Planbestämmelsen Q införs som innebär att användningen 
anpassas till bebyggelsens kulturvärden. Bestämmelsen litet q 
införs också vilket innebär att befintlig extriör bevaras samt att 
rivning av byggnaden inte tillåts. 
 

Gator och trafik     
   
Gatunät Ådalsbanans färdigställande kommer att ställa nya krav på 

gatunätet.  En planskild korsning med en vägport under 
järnvägen samt delvis ny sträckning av Bonsjöleden med två 
nya cirkulationsplatser innebär förändringar av trafikflödet och 
gestaltningen av gaturummen. 

 
Syftet med vägportens placering är bland annat att tillskapa en 
rimlig lutning för vägportens östra ramp. Syftet har även varit att 
lägga en god grund för Kronholmens framtida tillväxt och där 
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har hänsyn tagits till Kronholmens riksintresse för rutnätet och 
intresset för kulturmiljö. Den planerade strukturen innebär en 
förstärkning av riksintresset där man bl.a. åter lyfter fram 
rutnätsmönstret på Kronholmen med raka gator och 
kvartersindelningar. 

 
I och med vägportens placering så kommer Bondsjöleden att få 
en ny sträckning på järnvägens västra och östra sida. För 
Bondsjöledens västra sida kommer gatan att flyttas norrut för 
att på den östra sidan sedan landa på fastigheten Slupen 4 
samt Fastlandet 2:76 med en cirkulationsplats. Stationsgatan 
kommer att upphöra och Järnvägsgränd blir den huvudgata 
som ansluter till befintlig cirkulationsplats vid resecentrum.  
Järnvägsgränd byter namn till Järnvägsgatan genom 
planändringen. Järnvägsgränd kallas för enkelhet skull 
Järnvägsgatan i planhandlingarna. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett flertal lösningar har utretts för den nya anslutningsgatan på 
den västra sidan av järnvägen för att tillskapa en ny anslutning 
från Bondsjöleden till Ängsvägen eftersom Brännerigatan inte 
kan vara kvar på grund av Bondsjöledens nya sträckning med 
tillhörande vägport och tråg. 

 
I samrådsskedet framkom massiv kritik på det förslag till 
anslutning som presenterades i planförslaget. Ytterligare 
utredningar behövs för att klara ut hur anslutningen från 
Bondsjöleden till Murberget och Änget ska lösas. 
Anslutningsvägen behöver vara klar från och med oktober 
2008 då Banverket planerar att stänga av Brännerigatan 
mellan Bondsjöleden och Ängsvägen. På grund av detta och 
den tidsbrist detta för med sig ligger förslaget vid kvarteret 
Klubban kvar och kan byggas som en preliminär lösning och ett 

 

Västra sidan 

Sektion Järnvägsgatan f d Järnvägsgränd, White arkitekter 
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nytt planarbete ska påbörjas för att se över anslutningar och 
trafikflödena i området. 
 
Nuvarande flöden på Stationsgatan/Bondsjöleden är höga 
eftersom det är en av infartslederna till Härnösands centrum. 
Gjorda undersökningar från 2002 för Härnösands tätort 
uppmättes under ett vardagsdygn på Stationsgatan 8400 bilar 
samt på Bondsjöleden 6600 bilar.  
 

 Trafiknätsplanen visar att Norra Ringvägen/Murbergsvägen ner 
mot Varvsallén trafikeras av 6000 bilar under ett vardagsdygn. 
Eftersom järnvägsöverfarten vid Norra Ringvägen stängs så 
kommer den nuvarande trafikmängden från Murbergstaden att 
ledas ner mot Bondsjöleden 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Utförda undersökningar gjorda av WSP av planområdets 

framtida biltrafik visar att trafikökningen till följd av planerad 
utbyggnad av bostäder, handel och kontor är liten i förhållande 
till den trafik som idag trafikerar huvudgatunätet i området.  
 
Järnvägsgatan kommer att få trafikflöden på ca 12000 fordon 
per dygn. I praktiken innebär byggande av ny vägport under 
järnvägen en trafikminskning på Järnvägsgatan och 
Bondsjöleden och en ökning på Järnvägsgatan söder om 
cirkulationsplatsen vid Resecentrum. Anledningen till detta är 
att sträckan mellan korsningen Bondsjöleden/Kaptensgatan 
och Nybron blir längre vid ombyggnad, vilket enligt 
trafiksimuleringsmodellen ger indikationer på att bilisterna 
istället kommer att prioritera infarten från E4:an vid 

År 2018 
årsdygnstrafik 
Framtagen av 
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Järnvägsgatan istället, om de har centrum som målpunkt. Även 
Hamnleden norr om Djuphamnsvägen får en trafikökning då 
porten under järnvägen byggs. 

 
 Kapaciteten på gator och korsningar inom planområdet 

kommer att ligga under belastningsgraden 0,5. Detta innebär 
att risken för köer och fördröjningar till följd av kö eller nedsatt 
hastighet är liten. 

 
 Bondsjöleden och Järnvägsgatan markeras som huvudgata i 

planen och de övriga gatorna som lokalgator. Cirkulations-
platserna kommer att utformas med enkla körfält. 

 
 För att minska trafiken vid Hotell Royal och för att underlätta 

varutransporter för färgaffären i kvarteret Barkassen stängs 
Strandgatans anslutning mot Järnvägsgatan av. Även 
anslutningen till Holmgatan stängs för in- och utfart vilket 
medför säkrare gång- och cykelväg längs Järnvägsgatan. 
Fastigheten Briggen 4 har kvar sin utfart mot Järnvägsgatan 
eftersom utfarten från den fastigheten är svår att lösa på annat 
sätt. 

 
 Bondsjöleden och Järnvägsgatan kommer att förses med allér 

för att förstärka intrycket av entré och huvudstråk till staden 
samt kopplingen till Nybrogatan. Träd på båda sidor om gatan 
synliggör stadskaraktären tydligare ifall inte husen byggs. 

   
Gång- och cykel I Härnösands kommuns gång- och cykelplan redovisas ett 

övergripande lokalt gång- och cykelnät som kompletterar den 
illustration som hör till detaljplanen. För gång- och cykel-
trafikanter kommer en gång- och cykelbana att finnas vid 
Bondsjöledens norra sida samt vid Järnvägsgatans östra sida 
av den nya sträckningen. 

 
Från Murbergstaden kommer en gång- och cykelväg att  
 
§ ledas ner i vägportens norra sida där gång- och cykelvägen 

finns placerad på en högre nivå än vägtrafiken. Gång- och 
cykelvägen fortsätter vidare mot Järnvägsgatan och kopplas 
därefter ihop med den befintliga gång- och cykelvägen på 
Nybrogatan.  

 
§ finnas invid järnvägsspårets västra sida. Gång- och 

cykelvägen som kommer från Murbergsstaden leds över 
vägporten och vidare parallellt med järnvägsspåret. Den 
ansluts därefter till gång- och cykeltunneln invid 
resecentrumet. Gång- och cykelvägen ska sedan ansluta  
till Kaptensgatans fortsatta sträckning söderut..  
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Ingen cykelväg anläggs öster om cirkulationsplatsen vid 
Kaptensgatan eftersom anslutningen mot Bondsjöstaden inte 
kan lösas på ett trafiksäkert sätt. Däremot kan en gångväg 
anläggas som ansluter till den befintliga gångvägen, se röd 
markering på nedan illustration. För boende väster om E4 är en 
säkrare cykelväg på befintlig GC-väg vid Västra Ringvägen, 
med bro över E4 vidare ner längs Ängsvägen och 
Godsbäcksgatan. Alternativet är att från området väster om E4 
ta sig via södra delen av Kaptensgatan, antigen upp mot 
handelsområdet eller via nya gång- och cykeltunneln upp längs 
nya Järnvägsgatan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambitionen med de nu planerade GC-vägarna är att stadens 
invånare skall kunna gå och cykla till sina färdmål på attraktiva 
och trafiksäkra GC-stråk. Detta gynnar miljön i staden och 
främjar folkhälsan samt överensstämmer med miljömålet ”god 
bebyggd miljö”. 
 
När det gäller GC-vägen från resecentrum norrut utmed 
järnvägens västra sida, se detaljplanen för kvarteren Rodret 
och Kölen. 

 
 
Järnväg Området gränsar till spårområdet och Härnösands 

resecentrum. Idag är trafiktätheten på Ådalsbanan begränsad, 
vilket ger små bullerstörningar. Med en fullt utbyggd Ådalsbana 
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kommer järnvägstrafiken att påverka de centrala delarna av 
Härnösand, och därmed också planområdet, betydligt mer än 
idag. Trafikprognosen för 2015 är ca 50 tåg per dygn varav 
knappt hälften utgörs av godståg. 

  I samband med upprustningen av Ådalsbanan genomför 
Banverket bullerskyddsåtgärder med ambitionsnivå för 
bostäder på 45 dBA maximal ljudnivå inomhus i sovrum och 65 
dBA ekvivalent ljudnivå utomhus. Vid ekvivalent ljudnivå 
utomhus över 60 dBA utreds behov av skyddad uteplats. 
Åtgärdsnivån för vibrationer är 1 mm/s vägd RMS.  

 
Vid ny- och ombyggnad av bostäder och annan bebyggelse 
ansvarar exploatören för att vidta erforderliga skyddsåtgärder 
för buller och vibrationer. 
 
Järnvägstrafiken innebär också risk för hälsa och säkerhet i och 
med transport av farligt gods på järnvägen. 
  
I den översiktliga riskvärderingen avseende byggande i 
närheten av järnvägen har ett antal olyckor identifierats som 
kan påverka det aktuella planområdet. Frekvensen av 
identifierade olyckor bedöms dock vara så låg att de kan 
accepteras med den ökade trafiken då Ådalsbanan är utbyggd. 
Det har verifierats att de planerade skyddsavstånden mellan 
järnvägen och byggnader ger ett tillräckligt skydd. 
 
I nuläget är otillåtna passager över järnvägsområdet, sk 
spårspring, relativt vanligt inom Härnösands tätort. Detta kan 
föranleda olyckor där människor kan skadas allvarligt. 
Spårspring kan förebyggas med stängsel längs med järnvägen. 
Åtgärden medför att järnvägens barriäreffekt ökar betydligt 
längs sträckan för dem som avser att korsa järnvägen till fots. 
Detta är en önskad effekt då passage av järnvägen på otillåtna 
platser inte bara är förbjudet utan även innebär en stor risk  

 
 

Kollektivtrafik Bondsjöledens busshållplatser som finns väster om korsningen 
Bondsjöleden/Kaptensgatan kommer att finnas kvar. Dessa 
kommer att åtgärdas med en bussficka med tillhörande 
väderskydd.  

 
 En bussficka i vardera riktningen på Järnvägsgatan kommer att 

finnas om behov av detta uppstår. Dessa fickor redovisas inte 
på plankartan utan utrymme kommer att tillskapas i 
alléområdena. 

 
 Parkering Parkeringsbehovet är svårt att bedöma då det är beroende av 

vilken typ av handel som etablerar sig i området liksom kontor 
och bostäder. I framtiden kommer kanske resecentrum också 
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ha behov av fler parkeringsplatser beroende på att fler kommer 
att nyttja tåget istället för bilen för pendlingstrafik utanför 
kommunen. Parkeringsplatser kommer i största utsträckning att 
placeras mot järnvägen utom i kvarteret Kostern där 
parkeringsplatserna placeras längst norrut på fastigheten.  

 
Parkeringen nedan är för maxalternativet med stor andel 
kontor. Om det istället blir handel löses parkeringen på 
respektive fastighet (1 800 kvm handel) med parkeringsplatser 
för markparkering. Delar av p-huset behövs till 
bostadsparkering (ca 40 platser) och övriga kan nyttjas för 
besöksparkering samt till viss handel/kontor i bottenvåningarna 
utmed Järnvägsgränd.  

 
P-hus ca 240 pl (120pl för kontor, 40 pl för bostäder och för 
handel  ca 80 pl  
Bostäder  ca 100 pl (markparkering)   
Kontor  (ca 230 pl markparkering)  
Restaurang/hotell ca 20 pl  
Järnvägsstationen ca 110 pl  

 
Det är också tänkt att det ska finnas viss angöringsparkering 
utmed Järnvägsgränd/gatan hörande till handeln i 
bottenvåningarna.  

 
P-tal:  
Kontor 16 pl/1000 kvm  
Handel 40 pl/ 1000 kvm  
Bostäder 1,5 pl/ bostadsenhet  

 
 

Varumottag Varumottagning för verksamheter i kvarteren Slupen och 
Skonaren sker över u-området mellan fastigheterna. För 
byggrätten på södra delen av Skonaren sker varumottagningen 
in på fastigheten i förlängningen av Strandgatan. 
Varumottagningen för restaurangen i kvarteret Briggen sker 
från Strandgatan liksom för färgaffären i kvarteret Barkassen. 

 
Utfart Utfartsförbud är utlagt längs Järnvägsgatan och södra delen av 

Bondsjöleden med undantag för varumottagning, se ovan. 
Undantag har också gjort för Briggen 4 som har kvar sin utfart 
mot Järnvägsgränd. Utfart för Hotell och restaurant Royal sker 
mot Strandgatan, övriga utfarter, se illustration. 

 
Farligt gods Idag transporteras enbart mindre mängder farligt gods genom 

Härnösand. I och med utbyggnaden av Ådalsbanan uppsattas 
transporterade mängder öka. En riskbedömning avseende 
farligt gods på järnväg har genomförts för föreslagen 
bebyggelse inom detaljplaneområdet och den verifierar 
föreslagna skyddsavstånd mellan järnvägen och byggnader. 
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Teknisk försörjning Allmänt så innebär vägportens- och cirkulationsplatsens 

placering att stora delar av den tekniska försörjningen som 
Hemab samt Telia Sonera har under marken kommer att 
påverkas. Området utgör en viktig knutpunkt där anslutningar 
finns inom varje tekniskt område och som försörjer staden.  

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El  Omläggningen av elförsörjningen utgör inte några större 

komplikationer. Elkabeln kommer att flyttas till det u-område 
som tillskapas i detaljplanen strax norr om den föreslagna 
cirkulationsplatsen vid Järnvägsgränd/gatan. 

 
Tele  Telia Soneras tele-ledningar som ligger förlagda i 

Bondsjöledens sträckning kommer också att behöva läggas 
om. Samlokalisering med övrig teknisk infrastruktur kommer att 
ske i möjligaste mån. 

 
Vatten- och avlopp Dagvatten är det vatten som rinner från tak, vägar och andra 

hårdgjorda ytor. I miljöbalken betraktas dagvatten som 
avloppsvatten. 

 
Den översiktliga geotekniska undersökningen som Ramböll i 
Sundsvall har utfört på planområdet visar att lokalt omhänder-
tagande av dagvatten kan vara komplicerat att utföra därför att 

Blå färg = utfart 

 

Befintliga ledningar 
 White arkitekter 
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jordartens karaktär är täta. Dagvattenhanteringen i området 
måste utgå ifrån de lokala förutsättningarna. Detta medför t.ex. 
att olika former av våtmarkslösningar inte kan bli aktuella p.g.a. 
utrymmesbrist, hög grundvattennivå likaväl som infiltration inte 
är tillämpbar på grund av de kringliggande jordarnas täta 
karaktär (jordarna i området består främst av lera och silt). 
Dagvatten leds i dagsläget från planområdet via en separat 
dagvattenledning till recipienten Norra Sundet.  
 
Dagvatten och en del ytvatten kommer att behöva pumpas upp 
vid vägporten eftersom porten ligger under grundvattennivån. 
Vattnet kommer att ledas till den dagvattenkulvert som läggs 
norr om Bondsjöleden. 

 
Utifrån de lokala förutsättningarna är en möjlig lösning att 
dagvattnet hanteras i en skelettjord. Med skelettjord har man 
möjlighet att skapa bättre förutsättningar för rotsystemens 
utveckling, Under den ”normala” planteringsytan skapar man en 
extra tilväxtzon för rotsystemen. Skelettjorden är uppbyggd av 
ensartad makadam under de hårdjorda ytorna i området såsom 
parkeringsytor och trottoarer. Dagvattnet infiltrerar till 
skelettjorden genom vattengenomsläpplig asfalt och 
infiltrationsytor i ikringliggande diken m.m. Skelettjorden 
fungerar därmed som ett vattenmagasin vid kraftig nederbörd, 
varvid en utjämnat dagvattenflöde kan dräneras ut från området 
under en längre tidsrymd. Genom infiltreringen elimineras 
risken för igensättningar av skelettjorden. Infiltreringen medför 
dessutom att partiklar som eventuellt innehåller miljöfarliga 
ämnen fastläggs varvid fortsatt spridning minimeras. 
Dräneringsvattnet leds därefter till recipienten. 
  
I direkt anslutning till kanten för tråget till vägporten finns en 
kulverterad bäck som ingår i dagvattensystemet. Den kommer 
att beröras eftersom den ligger i direkt anslutning till tråget och 
flyttas därför ca 10 meter norrut från Bondsjöleden. Även öster 
om vägporten måste va-ledningar flyttas. Områden för 
ledningar har lagts ut på fastigheterna Kostern 1, Fastlandet 
2:66, sydost om cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan på 
Fastlandet 2:76, inom kvarteren Slupen och Skonaren samt 
inom Fastlandet 2:85 och 2:11. 
 
Grundvattenytan ligger på ca 0,8 -1,3 meter under markytan. 
Grundvattnet strömmar i ostlig riktning, och påverkas av 
havsnivåns variationer. De klimatförändringar som förutspås 
skulle kunna innebära höjda grundvattennivåer.   

 
Andelen hårdgjorda ytor ökar vilket ger större dagvattenbildning 
och mindre grundvattenbildning. Detta ger en ökad belastning 
på ledningssystemet nedströms.  
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Fjärrvärme Fjärrvärmeledningarna kommer att ligga i vägporten och ledas 
till det u-område i detaljplanen som är tänkt att samla alla 
tekniska ledningar.        

 
Optokabel Ny sträckning för fjärrvärme ligger norr om cirkulationsplatsen i 

kvarteret Jullen. Även ett område sydost om cirkulationsplatsen 
är avsatt för fjärrvärmeledningar och en ny ventlikammare. 

 
 
Störningar 
Ljud/buller De främsta källorna till buller inom detaljplaneområdet är väg- 

och järnvägstrafik. I anslutning till detaljplaneområdet ligger 
flera mindre affärer och verksamheter som bedöms medföra 
störande buller i ringa omfattning. Vid Härnösands djuphamn, 
som ligger ca 200 m norr om detaljplaneområdet, förekommer 
tidvis bullrande verksamhet. 

 
Idag är trafiktätheten på Ådalsbanan begränsad, vilket ger små 
bullerstörningar. Med en fullt utbyggd Ådalsbana kommer 
järnvägstrafiken att påverka de centrala delarna av Härnösand, 
och därmed också planområdet, betydligt mer än idag. 
 
Omfattningen av vägtrafiken genom området beräknas inte 
förändras i någon större omfattning. Däremot kommer 
föreslagen ombyggnad av Bondsjöleden och Järnvägsgränd att 
medföra förändrade ljudnivåer för närliggande bostäder. 
 
Två bullerutredningar har genomförts för detaljplaneområdet. 
Den ena, som genomförts av ÅF-Ingemansson avser buller från 
järnvägstrafik. Den andra, som genomförts av WSP, avser 
buller från vägtrafik. I MKB redovisas riktvärden och en 
sammanfattning av beräkningsresultaten samt slutsatser om 
konsekvenser. Där ges också en teknisk bakgrund.  
 
Buller från järnvägen kommer att påverka detaljplaneområdet. 
Planalternativet med centrumbebyggelse väster om 
Järnvägsgatan ger lägre ljudnivåer för befintliga bostäder än 
nollalternativet eftersom dessa byggnader skärmar buller från 
järnvägen. Om föreslagen centrumbebyggelsen inte byggs får 
befintliga och planerade bostäder ljudnivåer över 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå från järnvägstrafik och därmed måste 
skyddsåtgärder vidtas.  
 
Vid föreslagna handels- och kontorsbyggnader beräknas 
maximal ljudnivå vid fasad mot järnvägen bli 86 dBA. Vid 
nybyggnad av kontorslokaler ska riktvärdet för tyst arbetsmiljö 
inomhus, 60 dBA maximal ljudnivå och 40 dBA ekvivalent 
ljudnivå, eftersträvas. 
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Buller från vägtrafik på Bondsjöleden blir enligt planförslaget 
något lägre än i nollalternativet i och med att vägen sänks. En 
bostad, Spetsen 3, beräknas dock få ljudnivåer över 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå utomhus och därmed måste skyddsåtgärder 
vidtas.  
 
I planförslaget övertar Järnvägsgatan (f.d. Järnvägsgränd) 
Stationsgatans funktion och trafikflöde. Bullernivån vid 
befintliga bostäder efter Järnvägsgatan kommer därmed att öka 
med ca 10 dBA. Alla befintliga och nya bostadshus beräknas få 
ekvivalenta ljudnivåer utomhus över 55 dBA från vägtrafiken. 
För bostaden närmast gatan på fastigheten Briggen 4 beräknas 
ekvivalent ljudnivå utomhus bli 66 dBA.  
 
Vid nybyggnad av bostäder gäller riktvärden enligt nationella 
riktvärden för trafikbuller och Boverkets allmänna råd. I och 
med att ljudnivån från vägtrafiken (och i förekommande fall 
även från järnvägen) beräknas överstiga riktvärden för 
ekvivalent och maximal ljudnivå utomhus behöver tyst sida 
anordnas. Minst hälften av bostadsrummen, och uteplatsen, 
skall vara vända mot tyst sida. Med illustrerad utformning av 
nya bostadshus erhålls ljuddämpad sida mot innergårdar och 
riktvärden för tyst sida erhålls. 

 

För befintliga bostäder på Spetsen 3 och Briggen 4 ska 
skyddsåtgärder för inomhusmiljö vidtas på grund av höga 
bullernivåer. Även skyddsåtgärder för utomhusmiljön bör 
övervägas. 

 
Om buller från väg och järnväg slås samman överskrider 
ekvivalent ljudnivå utomhus riktvärdet för väsentlig ombyggnad 
av väg även vid Briggen 5. Det finns dock inga fastställda 
åtgärdsnivåer för sammanslagen ljudnivå mellan väg och 
järnväg för befintliga bostäder, varför det är tveksamt om 
skyddsåtgärder måste vidtas”. 

 
 
Vibrationer En översiktlig vibrationsutredning för detaljplaneområdet har 

genomförts. I MKB redovisas en sammanfattning av 
bedömningsgrunder, mät- och beräkningsresultat samt 
slutsatser om konsekvenser. Där ges även en teknisk 
bakgrund. 

 
Vibrationer från tågtrafiken bedöms bli relativt låga inom 
planområdet. Vibrationsnivåer i befintliga bostäder inom 
planområdet bedöms inte överskrida 0,6 mm/s vägd RMS.  

 
Vibrationsnivåer från vägtrafiken i planalternativet bedöms inte 
förändras nämnvärt i förhållande till nollalternativet. Däremot 

23 



   

   

kommer antalet störningstillfällen för boende efter 
Järnvägsgatan att öka med ökad trafikering. 

 
 
Det finns inte några av riksdagen fastställda riktvärden för 
vibrationer från trafik. Däremot finns en svensk standard, SS 
460 48 61 ”Vibration och stöt - Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader”, som innehåller riktvärden 
för störningsmått. Enligt standarden ligger känseltröskeln för 
komfortvibrationer på 0,2 mm/s vägd RMS. Få människor störs 
av vibrationer på 0,4 mm/s vägd RMS medan nästan alla störs 
vid nivåer på 1 mm/s vägd RMS. 

 
Vid nybyggnad av bostadshus bör därmed ambitionsnivån vara 
att vibrationsnivåerna ska underskrida 0,4 mm/s vägd RMS. 
För att uppnå detta behöver nya bostadsbyggnader 
grundläggas ner till fast mark. 

 
Vibrationer i befintliga bostäder beaktas endast i samband med 
väsentlig ombyggnad eller nybyggnad av järnväg. I samband 
med upprustningen av Ådalsbanan övervägs åtgärder för 
bostäder med vibrationsnivåer över 1,0 mm/s vägd RMS. 
Några vibrationsåtgärder för befintliga bostäder är därmed inte 
aktuella. 

     

 
Luftmätningar Utförda mätningar har utförts av WSP med hjälp av SMHIs 

nomogrammetod. För Härnösand finns en bakgrundshalt för 
partiklar och kvävedioxid, till detta så har man sammanräknat 
den ökning trafikmängden ger för respektive gata och fått ett 
värde.  

 
Sammanfattningsvis så beror halten av föroreningar i 
gaturummet mycket på hur det är utformat. Ett gaturum med en 
snäv gatusektion ger en högre i förhållande till ett gaturum som  
är mera generöst tilltaget. 
 
 
 

  
ADMINISTRATIVA 
FRÅGOR  
 
Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år från det datum planen vunnit 

laga kraft.  
 
 
MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN Upprättandet av denna detaljplan har utförts av Härnösands 

kommun, bygg och miljö i samarbete med Banverket Projekt 
Ådalsbanan. 
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MEDVERKANDE 
KONSULTER White Arkitekter AB , WSP, Ramböll, ÅF-Ingemansson och 

Metron Miljökonsult samt Brandskyddslaget.  
 
 Härnösand 2008-05-23 
 
  

 
Birgitta Westerlind Ewa Fällgren  
Bygg- och Miljöchef Planingenjör  
 
 
 
 

REVIDERING  
Efter utställningen har detaljplanen reviderats på följande sätt. 
 

1. På plankartan har bestämmelsen LOKALGATA ändrats till PARK [LOKALGATA] 
för område mellan Bondsjöleden och Ängsvägen. 

 
2. PARK [LOKALGATA] med texten ”Anlagd park, dessförinnan lokaltrafik fram till 

halva genomförandetidens utgång” har lagts till i bestämmelserna. 
 

 
3. På plankartan har texten ”Ny bostadsbebyggelse ska utformas så att 

komfortvibrationer inomhus i bostadsrum inte överstiger 0,4 mm/s vägd RMS, Ny 
bostadsbebyggelse grundläggs ner till fast mark” införts.  

 
4. I planbestämmelserna under rubriken Generella bestämmelser har stycket om 

trafikbuller ändrats till ”Trafikbuller ska inte överskrida 45 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid fasader som vetter mot tyst sida. Minst hälften av bostadsrummen, liksom 
uteplats, ska vara vänd mot tyst sida”. 

 
5. Dubbel allérad på norra sidan om Bondsjöleden har ändrats till enkel allérad. 

 
6. I planbestämmelserna under rubriken Administrativa bestämmelser har texten 

”Bygglov för föreslagen markanvändning beviljas endast om undersökningar och 
åtgärder vidtagits till en nivå i enlighet med naturvårdsverkets generella riktlinjer. 
Parametrarna för fisk, grönsaker och grundvatten i de generella riktlinjerna är 
dock undantagna inom planområdet” ändrats till ”Bygglov ska inte ges till 
åtgärder som innebär en väsentlig ändring av markens användning förrän 
markförorening har avhjälpts, se planbeskrivning, förorenad mark”. Den tidigare 
texten kan dock gälla som stöd för den nu införda bestämmelsen.  

 
7. En mindre revidering av plangräns för att länka mot detaljplan för kv Rodret m fl 

har skett. 
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8. Inom område PHC har beteckningen ”mark får inte bebyggas” (prickmark) tagits 
bort eftersom bestämmelsen p3 redan reglerar avståndet mellan bebyggelse och 
järnväg.  

 
9. I planbeskrivningen sista i stycket om Störningar Ljud/buller har följande lagts till: 

”För befintliga bostäder på Spetsen 3 och Briggen 4 ska skyddsåtgärder för 
inomhusmiljö vidtas på grund av höga bullernivåer. Även skyddsåtgärder för 
utomhusmiljön bör övervägas. Om buller från väg och järnväg slås samman 
överskrider ekvivalent ljudnivå utomhus riktvärdet för väsentlig ombyggnad av 
väg även vid Briggen 5. Det finns dock inga fastställda åtgärdsnivåer för 
sammanslagen ljudnivå mellan väg och järnväg för befintliga bostäder, varför det 
är tveksamt om skyddsåtgärder måste vidtas”. 

 
10. I kvartersgräns mot område för järnvägstrafik har beteckning för stängsel satts in 

samt bestämmelsen för stängsel flyttats från Generella bestämmelser till Markens 
anordnande, utfart, stängsel. 

 
11. I planbeskrivningen under rubriken Järnväg sista stycket efter meningen som 

börjar ”Spårspring kan förebyggas”….läggs följande text till:. Åtgärden medför att 
järnvägens barriäreffekt ökar betydligt längs sträckan för dem som avser att 
korsa järnvägen till fots. Detta är en önskad effekt då passage av järnvägen på 
otillåtna platser inte bara är förbjudet utan även innebär en stor risk.  

 
12. Ny beteckning (p4) införs i kvarteren HC och PHC närmast järnvägen med 

bestämmelsetexten ”Parkering får anläggas med ett minsta avstånd från mitten 
av närmaste järnvägsspår om 15 meter”.   

 
 
 
Härnösand 2008-05-30 
 
 
 
Birgitta Westerlind  Ewa Fällgren 
Bygg- och miljöchef  Planingenjör 
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 Kommunfullmäktige 

AB Härnösands kommunfastigheters förvärv av del av 
bolaget Härnösand Handel AB (Prisma huset) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att godkänna att Härnösands Kommunfastigheter förvärvar 50 % av 

aktierna i Härnösand Handel AB,  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters 

räkning kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 62 mkr,  

att godkänna att AB Härnösandshus tecknar en moderbolagsborgen 

avseende Härnösands Kommunfastigheters förpliktelser i Härnösand Handel 

AB, samt  

att utse Carl-Fredrik Edgren ordförande i Härnösands Kommunfastigheter 

samt Göran Albertsson VD Härnösands Kommunfastigheter till ordinarie 

ledamöter i Härnösand Handel AB, dessutom utse Carl-Einar Björner 2:e 

vice ordförande i Härnösands Kommunfastigheter till suppleant i bolaget.  

Beskrivning av ärendet 

I slutet av 2017 förvärvade Westerlind Bostäder AB, Amastens 

fastighetsbestånd i Härnösand. Bland de fastigheter som förvärvades fanns 

fastigheterna Telegrafen 13, 26 och 27. De fastigheter som idag utgör 

Prismagallerian. 

Stadskärnor runt om i Sverige är under förvandling. Våra konsumtions-

mönster förändras och detaljhandeln genomgår en strukturomvandling där e-

handel tar en allt större av den totala omsättningen. Enligt Handelns 

Utredningsinstitut, HUI, stod e-handeln för 23 procent av tillväxten inom 

sällanköpshandeln 2015 och 2018 stod den för 100 procent av ökningen. 

Enligt HUI medför detta att en ny typ av köpcentrum växer fram med fokus 

på restauranger, service och nöjen. I och med förvärvet av Amasten-

fastigheterna inklusive Prismagallerian möjliggörs en utveckling av 

stadskärnan med en ökad koncentration av butiker och restauranger runt 

torget, Trädgårdsgatan och Storgatan.  
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Prismagallerian har under de senaste 10 åren haft flera olika 

ägarkonstellationer utan lokalt engagemang och med ett eftersatt underhåll 

som följd. Arbetet med att omvandla centrum till en attraktiv stadskärna 

med tillhörande ombyggnationer av centrumfastigheterna är resurskrävande 

och kräver stora investeringar. 

Mot bakgrund av detta har Westerlinds tagit kontakt med Härnösands 

kommun/ Härnösands kommunfastigheter för att undersöka möjligheten att 

tillsammans, för utvecklingen av stadskärnan och Härnösand som helhet, 

vidareutveckla Prismagallerian.  

Styrelsen för Härnösands Kommunfastigheter tog 2019-05-21 beslut om att 

genomföra förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB från 

Westerlinds Fastigheter under förutsättning att de beviljas tillstånd från 

kommunfullmäktige.  

En attraktiv stadskärna med ett varierat utbud av butiker och restauranger är 

viktigt för Härnösand och för Härnösands utveckling som en attraktiv 

bostadsort. Härnösandshuskoncernen har knappt 1 800 lägenheter i centrala 

Härnösand och attraktiviteten i dessa bostäder är beroende av en attraktiv 

stadskärna och ett levande centrum.  

Utveckling av Prisma Gallerian till mötesplats 

Gallerian ska byggas om i fyra etapper varav etapp 1 pågår just nu. Därefter 

ska lokalerna i etapp 2 anpassas för Dressman och delar av lokalerna längre 

in på vån 1 skall byggas om för nya ändamål. Etapp 3 och 4 omfattar 

ombyggnation av övre planet och ingången mot Storgatan. Nya 

butikslokaler, lekyta/torg, lägenheter samt co-working yta ska byggas.  

Effekterna av de investeringar som genomförs i de olika etapperna beskrivs 

i bilaga 1 och kan sammanfattas enligt följande: 

Bedömd investering:  38 521 000 kr 

Ökning marknadsvärde  39 500 000 kr till 82 475 000 kr 

Bokfört värde  77 586 000 kr 

Skuld i bolaget 67 192 000 kr varav skuld till kreditgivare 50 493 000 kr 

och lån från delägare 16 699 000 kr  

Härnösands kommunfastigheter har i dag inte likvida medel för att erlägga 

detta belopp utan bolaget behöver låna till denna investering.  

Någon ytterligare kommunal borgen behövs inte eftersom investeringen 

ryms inom Härnösands kommuns borgenstak för AB Härnösands 

kommunfastigheter. Eftersom kommunen i en skrivning i det senaste 

beslutet om borgenstak för Härnösands kommunfastigheter skrev i att:satsen 

att  ”Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens 

respektive ursprungliga belopp.” gör Kommuninvest bedömningen att 

kommunens borgentak måste fastställas till 62 mkr.     
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Härnösandshus behöver teckna en s.k. moderbolagsborgen för hälften av de 

skulder som Härnösand Handel har vid var tid. Vid maximal belåning efter 

etapp 4 kan den uppgå till 25 246 500 kr.  

Bedömning 

Handeln i Sverige och i världen är mitt upp i en av deras största förändringar 

i modern tid. Centrum utvecklas från renodlade köpcentrum till mötesplatser 

med ett större utbud av restauranger, caféer och upplevelser. Konkurrensen 

mellan köpcentrum och centrumkärnor är stenhård. Konkurrensen mellan 

investeringar i städer är också hård då ett modernt och utvecklat centrum 

kräver en mix av lokala- och nationella entreprenörer. Att få till en snabb 

utveckling och omdaning av Prisma gallerian är centralt och viktigt för 

centrums fortsatta utveckling, omdaning kräver nytänkande och en hög 

hastighet för att inte de lokala handlarna ska drabbats allt för hårt.   

Utveckling av stadskärnan ligger i linje med antagen tillväxtstrategi. 

Kommunfullmäktige har enhälligt beslutat arbeta för en levande stadskärna. 

Utvecklingsarbeten och nya prioriterade beslut behövs nu för att nå 

tillväxtstrategins målbild. Därför anser kommunstyrelseförvaltningen att 

affären ska godkännas av Kommunfullmäktige. 

Socialt perspektiv 

Argument varför Härnösands kommunfastigheter genomföra affären ur ett 

socialt perspektiv 

• Härnösandshuskoncernens bostäder är beroende av ett attraktivt  

  Härnösand 

• Härnösand blir attraktivare med ett livskraftigt centrum  

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Affären och de olika etapperna ökar fastigheternas värde 

Fastigheterna ger en god avkastning.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB 

 

Birgitta Wigren 

Tf. Kommundirektör 

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB 

Bilaga 2  Aktieägaravtal 

Bilaga 3  Aktieöverlåtelseavtal 
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Förvärv av 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB 

Sammanfattning 

En attraktiv stadskärna med ett varierat utbud av butiker och restauranger är viktigt för Härnösand 

och för Härnösands utveckling som en attraktiv bostadsort.  

Härnösandshuskoncernen har knappt 1 800 lägenheter i centrala Härnösand och attraktiviteten i 

dessa bostäder är beroende av en attraktiv stadskärna och ett levande centrum.  

Effekterna av de investeringar som genomförs i de olika etapperna kan sammanfattas enligt följande: 

Bedömd investering:  38 521 000 kr 

Ökning marknadsvärde  39 500 000 kr till 82 475 000 kr 

Bokfört värde   77 586 000 kr 

Skuld i bolaget   67 192 000 kr varav skuld till kreditgivare 50 493 000 kr 

   och lån från delägare 16 699 000 kr  

 
Härnösands kommunfastigheters kostnad för förvärv av aktier och för egen finansiering av den del av 
investeringarna som inte täcks av bankfinansiering bedöms uppgå till: 
 

 Förvärv av aktier    4 464 000 kr 

 Lösen lån     1 941 000 kr 

 Finansiering etapp 2    2 750 000 kr 

 Finansiering etapp 3    2 176 000 kr 

 Finansiering etapp 4    2 163 000 kr 
   13 494 000 kr 
 

Härnösands kommunfastigheter har i dag inte likvida medel för att erlägga detta belopp utan bolaget 

behöver låna till denna investering. Investeringsbeloppet täcks emellertid av befintligt 

borgensutrymme. Någon ytterligare kommunal borgen behövs inte. 

Härnösandshus behöver teckna en s.k. moderbolagsborgen för hälften av de skulder som Härnösand 

Handel har vid var tid. Vid maximal belåning efter etapp 4 kan den uppgå till 25 246 500 kr 
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Varför ska Härnösands kommunfastigheter genomföra affären 

 Härnösandshuskoncernens bostäder är beroende av ett attraktivt Härnösand 

 Härnösand blir attraktivare med ett livskraftigt centrum 

 Affären och de olika etapperna ökar fastigheternas värde 

 Fastigheterna ger en god avkastning  

Vilka risker finns med affären 

 Marknaden för kommersiella lokaler och framför allt butikslokaler försämras 

 Att de hyresgäster som finns i dag inte utvecklas i den utsträckning som önskas 

 Oenighet uppstår mellan parterna som innebär att en försäljning måste ske tidigare än 

planerat 

 De bedömda investeringarna i fastigheterna blir dyrare än beräknat 

 

Aktieägaravtal och aktieöverlåtelseavtal 

Parternas inbördes relation regleras i ett aktieägaravtal och förvärvet av 50 procent av aktierna i 

Härnösand Handel AB regleras i ett aktieöverlåtelseavtal. Avtalen bifogas i som bilaga 1 respektive 

bilaga 2. 

Av aktieägaravtalet framgår bland annat att Härnösands kommunfastigheter ska förvärva 25 000 

aktier (50 % av 50 000 aktier) i bolaget och att aktieöverlåtelseavtalet är beroende av ett 

godkännande av kommunfullmäktige i Härnösand och att ett sådant beslut har vunnit laga kraft. 

Vidare framgår att bolaget ska verka för bostads- och lokalförsörjningen i kommunen genom att 

direkt eller indirekt förvärva, äga, förvalta, förädla och försälja fastigheter med bostadslägenheter 

och lokaler. Åtagandena enligt avtalet är begränsande med beaktande av bestämmelserna i 

kommunallagen, lag om offentlig upphandling samt annan tvingande lagstiftning. 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom eget kapital samt i övrigt genom internt genererade 

medel och/eller upplåning. 

Styrelsen i Härnösand Handel ska bestå av fyra ledamöter och två suppleanter där parterna har rätt 

att utse två ordinarie ledamöter vardera samt en suppleant. En av de ordinarie ledamöterna ska vid 

var tid utgöras av utsedd verkställande direktör hos respektive part. Westerlind Bostäder har rätt att 

utse ordförande i styrelsen vilket innebär att ordföranden i vissa frågor kan ha utslagsröst. 

Av aktieägaravtalet framgår att det finns en rad frågor där enighet mellan parterna är nödvändig som 

exempelvis ändring av bolagsordning, väsentliga köp och försäljningar m.m. Om enighet inte uppnås i 
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dessa frågor har vardera part rätt att begära inlösen av aktier, eller om överenskommelse om inlösen 

inte kan träffas, att aktierna ska bjudas ut till försäljning på den öppna marknaden. 

Slutligen regleras i aktieägaravtalet vad som gäller vid en ogiltigförklaring av aktieöverlåtelseavtalet. 

Vid en sådan situation har Härnösands kommunfastigheter rätt att kräva att Westerlinds återköper 

aktierna i Härnösand Handel för den köpeskilling som erlagts med tillägg för eventuella 

aktieägartillskott eller aktieägarlån som lämnats av Härnösands kommunfastigheter. 

Aktieägaravtalet gäller från det att Härnösands kommunfastigheter tillträder aktierna till och med 

den 31 december 2022. Uppsägningstiden är sex månader i annat fall förlängs avtalet med två år i 

taget. Om avtalet upphör gäller bestämmelserna om inlösen av aktier vid oenighet. Om parterna då 

inte kan enas om priset på aktier ska priset på aktierna utses av en opartisk värderingsman. 

Av aktieöverlåtelseavtalet framgår hur priset på aktierna ska beräknas och när tillträde ska ske samt 

den formalia som omgärdar detta.  Vidare framgår de garantier som säljaren lämnar i samband med 

överlåtelsen gällande bolaget, verksamheten, skatter, fastigheterna och hyresavtalen. 

Nuläge 

Omvandlingen av Prismagallerian har påbörjats genom ombyggnationen för Restaurang APA. 

I dagsläget är knappt 3 500 m² uthyrda fördelat på ca 970 m² bostäder och 2 530 m² lokaler. Ca 4 600 

m² är vakanta och utgörs i huvudsak av vakanta lokalytor.  

Värdet på aktierna i bolaget Härnösand Handel beräknas vid överlåtelsetillfället uppgå till 8 927 000 

kr. Värdet på aktierna är beroende av marknadsvärdet på de underliggande fastigheterna. I samband 

med att Westerlinds förvärvade aktierna av Amasten värderades fastigheterna till 34 000 000 kr. 

Därefter har investering genomförts i Restaurang APA varvid värdet enligt kreditgivare bör uppgå till 

39 500 000 kr.  Fastigheten bokförda värde uppgår till ca 40 613 000 kr. Låneskulden i bolaget 

uppgick per 2018-12-31 till 29 071 000 kr (bankfinansiering och egen finansiering).   

 Köpeskillingen för 50 % av aktierna i Härnösand Handel AB uppgår per 2019-04-30 till  

4 464 000 kr. 

I samband med de investeringar som hittills gjorts i fastigheterna har Westerlinds lånat in 3 883 000 

kr till Härnösand Handel AB i och med att banken endast tillåter en belåningsgrad på 70 % av 

marknadsvärdet. I samband med förvärvet av 50 % av aktierna löser Härnösands kommunfastigheter 

även 50 % av Westerlinds egen finansiering. 

 Lösen av 50 % av den hittills gjorda egna finansieringen uppgår till 1 941 000 kr  

Ett avkastningsvärde på fastigheterna utifrån aktuellt driftnetto, utan hänsyn tagen till ett värde på 

de vakanta ytorna, kan beräknas enligt följande: 

 
 
 
 



                                                         2019-05-21 
 

4(9) 
 

Årshyra  3 514 000 kr 
Driftkostnader  2 037 000 kr 
Driftnetto  1 477 000 kr 
 
Ränta   8 % 
 
Avkastningsvärde 18 462 000 kr 

Bankens marknadsvärde 39 500 000 kr 

Det föreligger således en stor differens mellan bedömt marknadsvärde och det värde som de hyror 

som finns i dag genererar. Detta beror på att kreditgivaren värderar de vakanta ytorna vilket inte 

skett i avkastningsvärderingen ovan. 

Omvandlingen av fastigheten kommer att fortsätta i olika etapper. Nedan redovisas de åtgärder som 

planeras under respektive etapp samt vilken effekt investeringen har på värdet på fastigheterna. 

Utgångspunkten är kreditgivarens värdering på 39 500 000 kr eftersom den har betydelse för 

Härnösand Handels kommande belåning.  

Etapp 1 (2019) 

Etapp 1 omfattar en flytt av Currys butik i övre plan på Prisma till Tetres gamla butik med en 

tillhörande mindre ombyggnation samt en ombyggnation av Currys gamla lokaler där en ny 

leksaksbutik ska inrymmas. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med ca 360 m². 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 400 000 kr. Fastighetens nyckeltal och värde förändras 

enligt följande: 

 
Årshyra  3 860 000 kr 
Driftkostnader  2 060 000 kr 
Driftnetto  1 800 000 kr 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  4 038 000 kr (22 500 000 kr – 18 462 000 kr) 

Avkastningsvärde 22 500 000 kr 

Bankens marknadsvärde 41 500 000 kr 

Bokfört värde  39 465 000 kr (39 065 000 kr + 400 000 kr) 
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Etapp 2 (2019) 

Etapp 2 omfattar en ombyggnation för Dressman i bottenvåningen på Prismagallerian med ingång 

mot Trädgårdsgatan. Etappen omfattar också en ombyggnation av Åhléns gamla lokaler till ett gym 

samt en fitnessbutik. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med ca 1 400 m². 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 11 500 000 kr och inkluderar även en ny 

ventilationsanläggning i fastigheten samt förberedelser på bottenvåningen för en ny förbindelse 

(trappa eller rulltrappa) mellan bottenvåningen och våning 1 i Prismagallerian. 

Fastighetens nyckeltal och värde förändras enligt följande: 

 
Årshyra  5 414 000 kr 
Driftkostnader  2 506 000 kr 
Driftnetto  2 908 000 kr 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  13 850 000 kr (36 350 000 kr – 22 500 000 kr)  

Avkastningsvärde 36 350 000 kr 

Bankens marknadsvärde 46 500 000 kr 

Bokfört värde   50 965 000 kr (39 465 000 kr + 11 500 000 kr) 

Finansiering 

Banken tillåter i detta ärende en belåningsgrad på 70 procent av fastigheternas marknadsvärde. Det 

innebär att banken tillåter en bankfinansiering på 32 550 000 kr (70 % av 46 500 000 kr) efter 

investeringen i etapp 2. 

Per 2019-04-30 finns en bankfinansiering i Härnösand Handel på 26 550 000 kr. Det innebär att det 

finns ett ytterligare låneutrymme på 6 000 000 kr (32 550 000 – 26 550 000) i bolaget. 

Det innebär att den beräknade investeringen om 11 500 000 kr avseende etapp 2 kan finansieras 

genom lån i bank med 6 000 000 kr och genom egen finansiering (lån från aktieägarna) på 5 500 000 

kr. 

 Den del som belöper på Härnösands kommunfastigheter uppgår således till 2 750 000 kr. 

 

Etapp 3 (prel. 2020) 

Denna etapp omfattar en ombyggnation för bokhandeln på övre plan i Prismagallerian samt 

tillskapandet av en gemensam aktivitetsyta/-torg med tillhörande toaletter på övre plan samt en 
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förbindelse mellan plan 1 och bottenvåningen. En ombyggnation av ett nytt café på övre plan med 

ingång både från Storgatan och inifrån gallerian samt en ny mindre butikslokal med ingång från 

Storgatan. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med ca 1 900 m². 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 12 200 000 kr. 

Fastighetens nyckeltal och värde förändras enligt följande: 

Årshyra  6 537 000 kr 
Driftkostnader  2 732 000 kr 
Driftnetto  3 805 000 kr 
 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  11 212 000 kr (47 562 000 kr – 36 350 000 kr) 

Avkastningsvärdering 47 562 000 kr 

Bedömt marknadsvärde 57 712 000 kr (46 500 000 kr + 11 212 000 kr) 

Bokfört värde   63 165 000 kr (50 965 000 kr + 12 200 000 kr) 

Här används ett bedömt marknadsvärde som utgår från bankens marknadsvärde i etapp 2 med ett 

tillägg av värdeökningen i etapp 3. Anledningen till detta är att banken inte fastställer ett bedömt 

värde så långt i framtiden. 

Finansiering 

Bankens högsta tillåtna belåning efter investeringen i etapp 3 uppgår till 40 398 000 kr (70 % av 

57 712 000 kr). 

Den beräknade bankfinansieringen i Härnösand Handel efter investeringen i etapp 2 uppgår till 

32 550 000 kr (26 550 000 kr + 6 000 000 kr).  

Det innebär att det finns ett ytterligare låneutrymme för investeringen i etapp 3 på 7 848 000 kr 

(40 398 000 kr – 32 550 000). 

Den beräknade investeringen om 12 200 000 kr i etapp 3 kan finansieras genom bankfinansiering 

med 7 848 000 kr och genom egen finansiering (lån från aktieägarna) på 4 352 000 kr. 

 Den del som belöper på Härnösands kommunfastigheter uppgår således till 2 176 000 kr. 

 

Etapp 4 (prel. 2021) 
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Etapp 4 omfattar skapandet av en s.k. co-working yta på övre plan i de inre delarna gallerian mot 

Trädgårdsgatan. Knappt 10 nya lägenheter ska också byggas, bland annat i det f.d. arkitektkontoret 

på våning 3. En ny butik ska också byggas i bottenvåningen med ingång mot Köpmangatan. 

Ovanstående åtgärder innebär att den uthyrningsbara ytan ökar med knappt 1 900 m². 

Investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 14 421 000 kr. 

Fastighetens nyckeltal och värde förändras enligt följande: 

Årshyra  9 147 000 kr 
Driftkostnader  3 361 000 kr 
Driftnetto  5 786 000 kr 
 
 
Ränta   8 % 
 
Värdeökning  24 763 000 kr (72 325 000 kr – 47 562 000 kr) 

Avkastningsvärdering 72 325 000 kr 

Bedömt marknadsvärde 82 475 000 kr (57 712 000 kr + 24 763 000 kr) 

Bokfört värde   77 586 000 kr (63 165 000 kr + 14 421 000 kr) 

Finansiering 

Bankens högsta tillåtna belåning efter investeringen i etapp 4 uppgår till 57 732 000 kr (70 % av 

82 475 000 kr). 

Den beräknade bankfinansieringen i Härnösand Handel efter investeringen i etapp 3 uppgår till 

40 398 000 kr (32 550 000 kr + 7 848 000 kr).  

Det innebär att det finns ett ytterligare låneutrymme för investeringen i etapp 4 på 17 334 000 kr 

(57 732 000 kr – 40 398 000). 

Den beräknade investeringen om 14 421 000 kr i etapp 4 kan således finansieras i sin helhet 

finansieras genom lån i Härnösand Handel. 

Det finns emellertid enligt kreditgivaren en osäkerhet om det bedömda marknadsvärdet varför det är 

sannolikt att banken kommer att kräva att en del av den beräknade investeringen i etapp 4 också 

finansieras av parterna själva. En 30-procentig egen finansiering av investeringen i etapp 4 på 

14 421 000 kr uppgår till 4 326 000 kr.  

 Den del som belöper på Härnösands kommunfastigheter uppgår därmed till 2 163 000 kr 

 

Moderbolagsborgen 
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Utöver den egna finansieringsinsatsen vid investeringarna under respektive etapp kräver banken en 

s.k. moderbolagsborgen från Härnösandshus för den del av skulderna i Härnösand Handel AB som 

avser bankfinansiering och vid var tid belöper på Härnösands kommunfastigheter, d.v.s. 50 % av all 

bankfinansiering. Motsvarande moderbolagsborgen finns för den andre delägaren Westerlind 

Bostäder AB. När alla investeringar är gjorda beräknas borgensåtagandet uppgå till 25 246 500 kr (50 

% av 50 493 000 kr). 
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§ 77 Dnr 2019-000040 1.2.4.1 

Budgetuppföljning mars 2019 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, 

att en eventuell handlingsplan presenteras vid tertialuppföljning, samt 

att skicka informationen till kommunstyrelsen.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Anders Nordström (KD) och 

Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 

Anders Nordström (KD) yrkar att den andra attsatsen ska ha följande 

formulering: att en eventuell handlingsplan presenteras vid 

tertialuppföljning.     

Propositionsordning 

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

förslag med Anders Nordströms (KD) ändringsförslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Anders Nordströms (KD) ändringsförslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Anders Nordströms (KD) ändringsförslag.        

Bakgrund 

Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista mars för 

samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2019 har 

samhällsförvaltningen ett överskottskrav på 5,0 mnkr och därmed inte en 

nollbudget. Budgetavvikelsen kommer därför att jämföras utifrån budgeterat 

överskott och utfall. 2018 hade Hästsportverksamheten eget ansvar men 

ingår från och med 2019 i ansvaret fritid centralt. Ridskoleverksamhet ligger 

på föreningsdrift från och med 2019-01-01 men vaktmästaren ligger kvar i 

kommunens ansvar.  

Subventionen av kollektivtrafiken är införd och har varit igång sedan juni 

2018. Resandestatistik visar på en resandeökning med totalt 43,1 % januari 
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och mars jämfört med samma period 2018. Resandeökning för tätortstrafik 

är 48,5 % och för landsbygdstrafik är ökningen 16,6 %. 

Det totala utfallet för samhällsnämnden på driften visar ett underskott på 0,9 

mnkr per sista mars, föregående månad ett överskott på 2,4 mnkr. 

Avvikelsen mot budget är ett underskott på 2,1 mnkr per sista mars, 

föregående månad visar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr.  

Fördelning per verksamhet (mnkr) 

Samhällsnämndens 

verksamheter 2019 

Periodens budget 

jan - mars 

Periodens utfall 

jan – mars 

Avvikelse mot 

budget ack mars 

Nämnd 0,0 0,0 0,0 

SAM ledning och adm. 0,0 0,1 0,1 

Avskrivningar 0,1 0,6 0,5 

Fritid 0,6 0,2 -0,4 

Trafik 0,3 -0,1 -0,4 

Miljö 0,0 -0,1 -0,1 

Plan och Bygg 0,2 0,8 0,6 

Teknik 0,0 -2,4 -2,4 

Totalt 1,2 -0,9 -2,1 

 

Utfall per kontoslag (tkr)  

 

Handlingsplan 

Utfallet per sista mars visar på ett underskott med 0,9 mnkr och en 

budgetavvikelse med ett underskott på 2,1 mnkr. Enligt Reglemente för 

ekonomistyrning KS17-011 p 2.3, ska nämnderna utan anmodan vidta 

årgärder vid ett befarat underskott. 

Förvaltningen har under perioden tagit en förlikningskostnad avseende 

snöröjningsentreprenad för första halvåret 2018, som påverkar resultatet 

negativt. Till tertialbokslut april (T1) kommer prognosarbete och eventuell 

handlingsplan presenteras för att nå beslutat överskott på 5,0 mnkr för helår 

2019. Alla verksamheter på förvaltningen kommer att bidra med 

besparingar.  
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Analys av tabeller och utfall per den sista mars 

Fritidsverksamhet (tkr) 

 

Analys av tabell 

Fritidsverksamheten visar ett underskott mot budget på 0,4 mnkr.  

Analysen av intäkter för fritidsverksamheter visar ett överskott mot budget 

för perioden.  

Kostnadsanalysen visar att personalkostnaderna ligger högre mot budget och 

ger ett underskott. Lokalkostnader ligger högre mot budget och ger ett 

underskott. Köp av verksamhet samt övriga kostnader ligger båda lägre och 

ger ett överskott mot budget. Utbetalning av bidrag ligger i nivå med budget. 

Föreningsbidraget förändras och kommer att betalas ut två gånger per år 

istället för en gång, anledning till detta är nya riktlinjer för 

bidragsutbetalningar och följer Riksidrottsförbundets rekommendation.  

Analys av utfall 

Resultatet för fritidsverksamheten per sista mars slutar med ett underskott på 

0,4 mnkr mot budget.  

 

Fritidsledning ligger med ett överskott på 0,3 mnkr mot budget per sista 

mars som avser HHA med intäkter i samband med försäljningen av 

inventarier till Ridklubben. 

Badanläggningar har ett underskott för perioden på 0,3 mnkr mot budget. 

Underskottet beror på lägre intäkter med 0,1 mnkr, högre personalkostnader 

med 0,1 mnkr samt högre materialkostnader än budgeterat. 

Fritidsanläggningar har ett underskott med 0,4 mnkr per sista mars som avser 

högre energikostnader med 0,2 mnkr, lägre intäkter med 0,1 mnkr samt 

högre fastighetskostnader med 0,1mnkr mot budget för perioden. 

Ungdomsverksamheten har ett nollresultat mot budget.   
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Miljöverksamhet (tkr)   

 

Analys av tabell 

Miljöverksamheten visar ett litet underskott på 0,1 mnkr per sista mars mot 

budget.  

Analys av intäkterna för perioden på bidrag visar att intäkterna ligger i nivå 

med budget.  

Analysen av kostnaderna visar att övriga kostnader ligger något högre än 

budget och ger ett litet underskott. Resterande kostnader ligger i nivå med 

budget. 

Analys av utfall 

Miljöverksamheten ligger något under budget för perioden. Övriga kostnader 

har ett litet underskott med 0,1 mnkr för sjökalkning som ligger något högre 

än budget. 

 

Plan och Byggverksamhet (tkr) 
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Analys av tabell 

Plan och byggverksamheten visar ett överskott mot budget på 0,6 mnkr per 

sista mars.  

Analys av intäkter visar på ett underskott för perioden.  

Analysen av kostnaderna visar att personalkostnader ligger lägre än budget 

och ger ett överskott. Utbetalning av bidrag visar ett överskott mot budget 

och avser bostadsanpassningen. Övriga kostnader samt lokalkostnader ligger 

något högre än budget. 

Analys av utfall 

Plan- och byggverksamheterna ger tillsammans ett överskott med 0,6 mnkr 

mot budget för perioden. Personalkostnaderna ger ett överskott på 0,2 mnkr. 

Bostadsanpassning ger ett överskott för perioden på 0,8 mnkr. Intäkterna för 

bygglov ligger med ett underskott mot periodens budget med 0,4 mnkr. 

 

Teknikverksamhet (tkr) 

 

Analys av tabell 

Teknikverksamheten inklusive entreprenaden visar ett totalt underskott på 

2,4 mnkr per sista mars. 

Analysen av intäkter och bidrag visar på ett underskott mot budget för 

perioden.  

Analysen av kostnaderna visar att personalkostnaderna har ett litet överskott 

mot budget. Lokalkostnader har ett överskott och övriga kostnader har ett 

litet underskott jämfört med budget. Köp av verksamhet ligger med ett 

underskott mot budget och avser entreprenaden.  
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Analys av utfall 

Intäkter och bidrag har ett underskott mot budget för perioden med 0,4 mnkr.  

Köp av verksamhet har ett underskott på 2,3 mnkr mot budget och kan 

hänföras främst till entreprenaden. Detta underskott beror på 

förlikningskostnad avseende snöröjningsentreprenad första kvartalet 2018.  

Personal-, övriga- och lokalkostnader ger ett överskott på totalt 0,4 mnkr.  

 

Trafikverksamhet (tkr) 

 

Analys av tabell 

Trafik visar ett underskott om 0,4 mnkr för perioden.  

Analys av intäkterna för perioden visar att verksamhetens intäkter ligger 

under budget.  

Analysen av verksamhetens kostnader visar ett överskott mot budget. Köp av 

verksamhet ger ett underskott. Lokalkostnader ger ett underskott medan 

övriga kostnader ger ett överskott. Personalkostnader har ett underskott mot 

budget. 

Analys av utfall 

Trafikverksamhetens underskott per sista mars är 0,4 mnkr.  

Intäkterna på totalen ger ett underskott med 0,4 mnkr och avser bilpoolen 

och Härnösand Central. 

Personalkostnader ger ett underskott mot budget med 0,1 mnkr.  

Övriga kostnader har ett överskott med 0,5 mnkr avseende bland annat 

anropsstyrd trafik. Färdtjänst har ett beräknat underskott för perioden, utifrån 

prognos 2018 från KTM, med ett underskott på 0,3 mnkr för perioden och 

belastar köp av verksamhet. Lokalkostnader har ett underskott med 0,1 

mnkr. 

 

Investering 

106



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(8) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Samhällsförvaltningens investeringsutgifter uppgår till 3,3mnkr av en budget 

på 49,0 mnkr. 

- Fritid    0,4 mnkr 

- Miljö  0,0 mnkr    

- Teknik  2,9 mnkr 

Fritid har ett utfall på 0,4 mnkr av en investeringsbudget på 4,1 mnkr för 

2019 enligt tabell (tkr).  

 

 

Teknikverksamhetens utfall avseende investeringar är 2,9 mnkr per sista 

mars enligt tabell (tkr), av en total budget på 44,9 mnkr.  

Pågående projekt är bro över järnväg samt att Vårstagatan påbörjats under 

februari månad men har inte fakturerats ännu per sista mars. 

Bidraget från Boverket avseende utemiljö på Lägret påverkar utfallet av 

utgifter med -1,0 mnkr samt bidrag för enskilda vägar -0,7 mnkr. Utredning 

av Nybrogatan samt Utsprångskajen fortgår. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-08      

______  
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1. INLEDNING 

I fokus för slutrapporten står projektet VINK – Västernorrlands inkubator, 
som drevs av Åkroken Business Incubator som var ett affärsområde inom Biz-
Maker f.d. Åkroken Science Park AB.1 Syftet med projektet VINK – Västern-
orrlands inkubator var att bygga upp och förbereda etableringen av en av de le-
dande inkubatorverksamheterna i Sverige gällande ekosystemet kring innovat-
ion och inkubation, där varje kommun skulle vara en inkubatornod. Projektet 
var indelat i fyra delmål:  

1. Stärkt inkubationskapacitet. 
2. Ökad inriktning på tillväxtbolag. 
3. Ökad regional nytta. 
4. Stärkt innovationssystem inom Mittuniversitetets verksamhetsområde. 

 
Demokratikonsult Sverige AB:s uppdrag har varit att genomföra en lärande ut-
värdering för att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande i projektet 
VINK. Utvärderingsarbetet har sammanfattats i sex (6) lärande utvärderings-
rapporter under genomförandet av projektet och har innehållit följande:  

1. I den första utvärderingsrapporten, som sträckte sig från 1 april 2016 
till och med 30 juni 2016, beskrevs och kommenterades uppbyggnaden 
av projektet, projektlogiken (P1) och dess nyckeltal (N1).  

2. I den andra utvärderingsrapporten, som sträckte sig från 1 juli 2016 till 
och med 31 december 2016, beskrevs och kommenterades projektets 
horisontella kriterier, vad forskningen säger om inkubatorområdet samt 
hur projektet VINK kan bli en av Sveriges bästa inkubatormiljöer. 

3. I den tredje utvärderingsrapporten, som sträckte sig från 1 januari 2017 
till och med 30 juni 2017, beskrevs och kommenterades projektproces-
sen (P2), projektets nyckeltal (N3), samhällsekonomiska beräkningar 
samt omvärldsbevakning kring innovationssystem, Scale-up och skogs-
området.  

4. I den fjärde utvärderingsrapporten, som sträckte sig från 1 juli 2017 till 
och med 31 december 2017, beskrevs och kommenterades projektets 
nyckelaktiviteter (N1), kommunikation (P3) samt projektets alumners 
uppfattning om projektet.  

5. I den femte utvärderingsrapporten, som sträckte sig från 1 januari 2018 
till och med 30 juni 2018, beskrevs och kommenterades projektets mil-
jöutredning, spridnings- och implementeringskonferensen samt pro-
jektets horisontella kriterier. 

6. I den sjätte utvärderingsrapporten, som sträckte sig från 1 juli 2018 till 
och med 3o november 2018, beskrevs och kommenteras hur nyckelper-
sonerna (N2) uppfattade projektets genomförande, relevans, förankring 
och förutsättningar att nå uppsatta mål. 

 
Utgångspunkten för utvärderingen har varit projektet VINKs syfte, mål och ak-
tivitetsplan som finns angivna i Tillväxtverkets beslut samt beslutsmotivering 
och urvalskriterier. som lett till att projektet beviljats finansiering. Utvärderings-
arbetet har pågått från 1 april 2016 till och med 15 mars 2019.  
 
Följeutvärderare: Helena Brandt  
Assisterande följeutvärderare: Erika Brandt  

1 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
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2. GRUNDINFORMATION OM PROJEKTET VINK 

Ärende-ID: 20200827 
Stödmottagare: BizMaker f.d. Åkroken Science Park AB.2  
Projektnamn: VINK – Västernorrlands inkubator  
Organisationsnummer: 556527–6176 
Projektets startdatum: 2016-01-01  
Projektets slutdatum: 2018-12-31      
Projektets totala budget: 68 360 073 kronor  
Budget för utvärdering: kronor: 900 000 kronor 

 
Enligt Tillväxtverkets bifallsbeslut (beslut om stöd 2015-12-17) överensstämde 
projektet VINK med det operativa programmet inom insatsområde 3, Att öka 
konkurrenskraften för små och medelstora företag. Investeringsprioritering 3a 
Att främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska ut-
nyttjandet av nya idéer, främja skapandet av nya företag och genom företagsku-
vöser.  
 
Stödet uppgick till 59,72 procent av projektets faktiska kostnader och 47,94 
procent av den sammanlagda stödgrundade finansieringen, dock högst 
32 7771 364 kronor. 
 

3. UTVÄRDERINGENS UPPLÄGG OCH GENOMFÖRANDE  

Utvärderingsuppdraget påbörjades 1 april 2016. Som utvärderingsmetod har 
Demokratikonsult använt den lärande utvärdering som innefattar granskning av 
måluppfyllelsen, resultatet och processer, samt lärandet och faktorer som på-
verkat positivt eller negativt. Till stor del handlar utvärderingen om att besvara 
frågorna Hur, När, Vad, och Vem? Målet med den lärande utvärderingen kan 
sammanfattas i följande aspekter:   

- Ge processtöd vid etablering av projekt eller ny verksamhet.  
- Skapa lärande och återföra kunskap.   
- Värdera hur väl projektet når sitt mål och syfte.   
- Sätta in utvärderingsresultat i ett bredare samhälleligt perspektiv.    

Utgångspunkten för Demokratikonsults lärande utvärderingsarbete har varit 
projektets syfte, mål och aktivitetsplan, som fanns angivna i Tillväxtverkets be-
slut. Som följeutvärderare har Demokratikonsult undersökt premisserna (be-
slutsmotivering, urvalskriterier, etc.) som lett till att projektet beviljats, med ut-
gångspunkt i programskrivning och åtgärdsdokument. För Demokratikonsult 
handlar den lärande utvärderingen framför allt om att kritiskt och konstruktivt 
skärskåda hur projektet VINK arbetade med att nå sina mål och levde upp till 
de kriterier som har ställts upp, inte minst de horisontella, med hjälp av upp-
följnings- och indikatorsystem. Riktlinjerna för utvärderingen består bland an-
nat av Tillväxtverkets sex områden: 

- P1: Projektlogik 
- P2: Processen 
- P3: Public debate 
- N1: Nyckelaktiviteter 
- N2: Nyckelpersoner 

2 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
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- N3: Nyckeltal3 

Arbetsinsatsen i utvärderingsarbetet har i stora drag bestått av följande:  
- Analys av mål- och syfteslogiken (aktiviteter och insatser).  
- Analys av programlogik. 
- Analyserat hur projektet ligger i förhållande till den nationella innovat-

ionsstrategin. 
- Analyserat hur projektet ligger i förhållande till den regionala innovat-

ionsstrategin. 
- Avstämningar, via e-post, telefon och fysiska möten. 
- Datainsamling. 
- Deltagande på lär- och spridningsaktiviteter. 
- Dokumentanalyser.  
- Framtagning av indikatorer, statistik och baslinje.  
- Kartläggning/omvärldsbevakning av liknande projekt och verksamheter 

samt framtagning av vad forskningen säger om området.  
- Kvantitativa och kvalitativa undersökningar såsom intervjuer med sty-

relsen och den operativa arbetsgruppen.  
- Observationer under projektaktiviteter. 
- Processtöd. 
- Reflektion och analysarbete.  
- Riskhantering i projektet. 
- Sammanställning av en lathund för projektets definitioner och förkort-

ningar.  
- Skriva lärande utvärderingsrapporter.  
- Undersökt hur projektet arbetar med målgruppen 
- Undersökt alumnernas uppfattning om projektet och dess aktiviteter.  
- Undersökt hur projektet arbetat med målgruppen. 
- Undersökt intressenters uppfattning om projektet och dess resultat. 
- Undersökt styrgruppens uppfattning om projektet och deras roll som 

ledamöter. 
- Undersökning och analys av projektets horisontella kriterier.  
- Utbytande av erfarenhet med andra följeforskare. 
- Utrett miljöpåverkan i projektet.  
- Utrett kriterierna för beräkning av Return on Investment (ROI). 
- Utvecklat och förbättrat frågeställningarna i NKI.  
- Utveckling och lärande insatser, etc.    

 
Förutom ovanstående aktiviteter har Demokratikonsult funnits tillgänglig för 
att vid behov fungera som processtöd åt projektorganisationen, funnits tillgäng-
lig för diskussioner om erfarenhetsspridning, samt deltagit i den offentliga de-
batten. Utvärderingsarbetet har sammanfattats i sex (6) utvärderingsrapporter 
som även fungerat som kunskapsunderlag vid lär- och analysseminarier.   
 
Några ordförklaringar 
Demokratikonsult har valt att begränsa antalet definitioner, och av utrym-
messkäl avgränsa med de som bäst förtydligar innehållet i föreliggande slutrap-
port. 
 

3 https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/grundlaggande-
forutsattningar/uppfoljning-utvardering-och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html 
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Accelerator = Ett utvecklingsprogram där entreprenörer får möjlighet att 
komma igång och bygga sitt bolag. Bolagen stöttas under tiden i acceleratorn av 
affärscoacher och mentorer med målet att snabbare nå uppsatta mål.  
 
Affärsstrategi = En affärsstrategi som bygger på att det finns en realiserbar af-
färsidé där de kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är själva 
grunden. Syftet med en strategi är att försöka skapa ett övertag på marknaden. 
 
Affärsutvecklingsprocesser = Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik 
och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. 
 
Alumn = Tidigare inkubatorföretag. 
Effekt (impact) = Den effekt som en organisation har på ekonomin, miljön 
och/eller samhället, som i sin tur kan indikera sitt positiva eller negativa bidrag 
till en hållbar utveckling.4 
 
ERFA = Erfarenhetsutbyte. 
 
Förinkubatorn = En process som ligger före inkubatorn där inkubatorprojektet 
kartlägger sina potentiella kunders behov för att säkerställa att de aktiviteter 
som planeras fortsättningsvis leder till ett tillväxande företag.  
 
IBO = Incubator Business Objects  
 
Inkubator = En process för utveckling av affärer och företag. En inkubator bi-
står entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, 
tekniska och kommersiella nätverk samt en tillväxtmiljö med tillhörande kon-
torsservice. 
 
Inkubatorkapacitet = Med projektets inkubatorkapacitet avses processerna för 
utveckling av affärer och företag i regionen, genom att erbjuda fler entreprenö-
rer aktiv och anpassad managemensupport, finansiella, tekniska och kommersi-
ella nätverk samt en relevant tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.  
 
Innovation = Ny idé, såsom en produkt eller tjänst, kemisk formel, matematisk 
metodik eller teknologi. 
 
Innovationsplan = Motsvarar en affärsplan för innovationsarbetet. 
 
Inputrelaterade indikatorer = Antal idéer, innovationsinitiativ, värdeskapande 
potential för idéer och företag, ny kunskap, nya insikter, nya samarbeten, resur-
ser och kompetens.5 
 
Kunskapsekonomi6 = En kunskapsekonomi där skapande, innovation och di-
gitalisering uppmuntras och omsätts till välfärd. 

4 GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016/Definitioner, s. 8 - Termen "effekt" refererar till positiva, negativa, fak-
tiska, potentiella, direkta, indirekta, korta, långsiktiga, avsedda eller oavsiktliga effekter. Påverkan på ekonomin, miljön 
och/eller samhället kan också relateras till konsekvenserna för organisationen själv. En påverkan på ekonomin, miljön 
och/eller samhället kan till exempel leda till konsekvenser för organisationens affärsmodell, rykte eller förmåga att 
uppnå sina mål. 
5 ISO-standards, definitionslista. 
6 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/regeringen-kraftsamlar-kring-immateriella-tillgangar-och-
rattigheter/ 
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Kunskapsintensiva organisationer = Organisationer som kontinuerligt utvecklar 
sina tjänsteerbjudanden och som ställer krav på att sätesregionen attraherar fö-
retagsetableringar, kompetens och kapital som företaget kan behöva för att bi-
behålla en konkurrenskraftig position.7 
 
NIS = Nationella innovationsstrategin. 
 
Outputrelaterade indikatorer = Antal idéer genomförda, avkastning på innovat-
ionsinvesteringar, intäkts- och vinsttillväxt, marknadsandel, användarvänlighet, 
användarhastighet, innovationsmognad, organisationsförnyelse och transform-
ation, sociala och hållbarhetsfördelar, kostnadsbesparingar, inlärningshastighet, 
immateriell egendom, ledande indikatorer, svaga eller ouppnådda indikatorer, 
nya användare och användarvillkor. 
 
RIS = Regionala innovationsstrategin. 
 
ROI (Return on Investment) = En modell för att beräkna ekonomisk avkast-
ning på investeringar. 
 
Spetsbolag (läs tillväxtbolag) = Ett spetsbolag är ett bolag med ambitioner att 
växa till nya marknader. 
 
Tillväxtbolag (läs spetsbolag) = Ett tillväxtbolag är ett bolag med ambitioner att 
växa till nya marknader. 
 
ÅBI = Åkroken Business Incubator. 

      

4. PROJEKTLOGIKEN (P1) 

Projektet VINK var ett regionalt samverkansprojekt som hade som mål att för-
djupa och utveckla BizMaker f.d. Åkroken Science Park AB.8 från att ha varit 
en lokal inkubator till att bli en regional motor för tillväxt och innovation. Reg-
ionens företag skulle utveckla avancerade produkter och tjänster genom Väster-
norrlands Regionala Inkubator, vilket skulle leda till att företagens konkurrens-
kraft och tillväxt ökade. 

1. Stärkt inkubationskapacitet. 
2. Ökad inriktning på tillväxtbolag. 
3. Ökad regional nytta. 
4. Stärkt innovationssystem inom Mittuniversitetets verksamhetsområde. 

 
Målgruppen i projektet VINK 
Projektet VINKs primära målgrupp var idéägare, såsom privatpersoner, före-
tag, näringsliv, studenter, forskare och akademi samt idéer inom det offentliga 
med potential att ta plats i inkubatorns spetsprogram (benämns inkubatorpro-
gram). 
 
Projektets sekundära målgrupp var idéägare såsom privatpersoner, företag, nä-
ringsliv, studenter, forskare och akademi samt idéer inom det offentliga med 

7 Kunskapsintensiva organisationer som begrepp har tillskrivits många definitioner, Alvesson, 2004. 
8 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
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potential att ta plats i inkubatorns breddprogram.9 
 
Utmaningar som projektet skulle lösa 
Nedan presenteras i punktform några av de utmaningar som projektorganisat-
ionen identifierade i projektansökan och som de önskade lösa i projektet 
VINK: 

- Det saknades en motor för tillväxt i regionen.  
- Det fanns innovatörer, entreprenörer och företag runt om i länet som 

var i behov av en inkubatorprocess för att de ska kunna utvecklas och 
växa.   

- Det fanns idéer, idébärare och företag som regionen gick miste om. 
- Det saknades en stark utveckling i mångfald, jämställdhet och hållbar-

het. 
- Det saknades relation och tydliga vägar för att nå internationella mark-

nader. 
- Det saknades samverkande aktörer, vilket skapade hinder för att maxi-

mera mervärden och synergier som stärkte regionens tillväxt. 
- För att säkerställa att fler företag och idébärare kunde erbjudas inspirat-

ion, rådgivning, utbildning och stöd behövdes en regional inkubator. 
- Det saknades en kommunikationsstrategi för att nå underrepresente-

rade grupper, exempelvis kvinnliga entreprenörer och entreprenörer 
med nysvensk bakgrund.  

- Det saknades en regional inkubator i Västernorrland. 
- Det saknades en aktör som kunde knyta samman erfarenheter och er-

bjudanden som redan fanns, för att stärka inkubatorbolagen och nä-
ringslivet i regionen som kunde ge ökad tillväxt. 

- Det fanns en stor efterfrågan på erbjudanden som en bred regional in-
kubatorverksamhet kunde ge näringslivet.  

- Det saknades en organisation som kunde vara behjälplig när det gällde 
företagsstrukturer, strategisk utveckling, avknoppning, international-
isering, etc.  

- Det saknades kunskap inom området mångfald och entreprenörskap. 
För att nå personer med utländsk bakgrund krävdes rekrytering av en 
affärsrådgivare som var specialiserad på mångfald.  

- Det saknades en mångfald av idéägare och idébärare i regionens nä-
ringsliv. 

- Det saknades en regional vision för ökad regional konkurrenskraft. 
- Västernorrland saknade roll i Sveriges ekosystem kring innovation och 

inkubation för tillväxt.  
 
Projektlogik 
Demokratikonsults uppdrag var framför allt att bidra till att projektet VINK 
bättre styrde mot sina mål och syfte samt att ta tillvara lärandet. Syftet med föl-
jeutvärdering var inte att ge en komplett bild av projektets alla delar utan sna-
rare analysera projektet VINKs ramverk för att granska om det finns en korre-
lation mellan projektets uppsatta mål, förväntade effekter och aktiviteter och 
insatser. Det handlar om att förstå projektets uppbyggnad bakom alla ord i tex-
ten och få fram de delar i projektet som behöver förstärkas och förbättras till 
genomförandefasen. För till syvende och sist handlar uppbyggnaden av ett pro-
jekt att ta fram förutsättningar för att lyckas. 

9 Breddprogrammet har upphört under projektets genomförande. Spetsprogrammet benämns som inkubatorprogram-
met. 
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Projektets teori utgår från vad det var som ska utvärderas och inte enkom vad 
som vore intressant att utvärdera. Teorin var projektets mål och hur det var 
tänkt att projektorganisationen ska nå målet att exempelvis utveckla en stark 
och framgångsrik regional inkubatormiljö för att på detta sätt ge en ökad till-
växt och stärkt innovationskraft där regionens kommuner och aktörer långsik-
tigt skulle satsa på en stark gemensam inkubator. 
 
Demokratikonsults analys av projektlogiken visade att aktiviteterna korrelerade 
med det övergripande målet för projektet, då de var tydligt inriktade på att ut-
veckla inkubatormiljöerna i regionens alla kommuner samt ge en ökad tillväxt i 
regionen. Dock var beskrivningarna av aktiviteterna något vaga som oftast be-
skrevs i termer som utveckla, arbeta med, undersöka och samarbeta vilka enligt De-
mokratikonsult inte säger så mycket om vad som egentligen skulle uppnås.  
 
Det fanns inte tydligt angivet vilka indikatorer som tillhör vilken aktivitet, vilket 
gör att Demokratikonsult anser att det saknades indikatorer för vissa aktiviteter. 
Där indikatorer fanns var de tydliga och mätbara. Dock var det svårt att få en 
uppfattning om uppfyllande av indikatorer skulle utgöra en skillnad, eftersom 
att det inte fanns någon mätbar utgångspunkt, d.v.s. hur det såg ut innan pro-
jektet VINKs genomförande. Demokratikonsult saknade även en tydlig be-
skrivning av målgrupperna för respektive aktivitet. Projektets risker var angivna 
med tydliga åtgärder som enligt Demokratikonsult korrelerar väl med desamma 
men saknade de risker som specifikt kunde kopplas till de olika aktiviteterna. 
 
Sammanfattningsvis bedömer Demokratikonsult att projektet VINKs målupp-
fyllelse varit svåra att mäta, eftersom projektet har ganska få mål (4 stycken), 
trots att det i projektplanen stått att projektet skulle genomföra väldigt många 
olika aktiviteter, närmare bestämt sju (7) aktivitetspaket och trettiofem (35) del-
aktiviteter. Demokratikonsult bedömer att alla insatser inte har gått att mäta 
med relation till de uppsatta målen, och har därför tolkat målen som ett slags 
"paraplymål" som innefattar alla aktiviteter. Det har i flera fall upplevts svårt att 
se en direkt koppling mellan målen och aktiviteterna. 
 
När det gäller projektteorin så utgår denna från projektets mål och vilka insat-
ser och aktiviteter som ska ta projektet till målet. Projektteori är ett verktyg som 
beskriver dels de insatser/aktiviteter som ska göras i projektet och ger en för-
klaring till hur dessa insatser/aktiviteter är tänkta att leda fram till de effekter 
(på kort och lång sikt) som är målet med projektet. Projektteorin kan i ett pro-
jekt vara mer eller mindre uttalad – men den finns likväl alltid där och påverkar 
utfallet av projektet. I en situation där projektteorin - som är en del av projekt-
logiken - inte fungerar faller logiken som verktyg för att förklara projektets re-
sultat. Om ett projekt har tilldelats finansiering för att åstadkomma en föränd-
ring och ge ett specifikt värde kan den fortfarande fungera som en utgångs-
punkt – dvs. att den ger stöd för ett enkelt konstaterande att projektet inte 
skapat det resultat som var tänkt, men utvärderingen kan inte beskriva projektets 
resultat och effekter på ett korrekt sätt utan Demokratikonsults utvärdering har 
gått miste om sin förklarande kraft.  

 
I den första lärande utvärderingsrapporten (med två bilagor) från Demokrati-
konsult finns det för den som önskar en utförligare beskrivning av 
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projektlogiken. 

 
Projektets horisontella kriterier 
I projektet VINKs bifallsbeslut står att de horisontella kriterierna (miljö, jäm-
ställdhet och integration) kommer ha stor påverkan på projektets genomfö-
rande och mål genom att: 

1. Företagets miljöpåverkan utreds.   

2. Inkubatorföretagen ska ta fram en hållbarhets- och jämställdhetsplan.  

3. Specialistkompetens anställs inom mångfaldsfrågor och entreprenör-
skap. 

4. Större andel av de skapade företagen och de arbetstillfällen som skapats 
under projektperioden, innehas av kvinnor och personer med utländsk 
bakgrund.  

Utvärderingen visar att projektet VINK har minskat resurs- och energiförbruk-
ningen genom att erbjuda videokonferenser istället för fysiska möten, ha rese-
policy, miljöpolicy som bygger på en successiv miljöanpassning av verksam-
heten, etc. Dessutom har inkubatorföretagen tagit fram ett dokument de kallar 
Hållbarhets- och etik i inkubation, och som innehåller checkpunkter på fyra ni-
våer. Dokumentet ligger som en avstämningspunkt för fortsatt deltagande i 
projektet.  
 
Projektet har minskat resandet i regionen genom att etablera inkubatornoder i 
alla sju kommuner. Teknik för möten via webb har köpts in och används konti-
nuerligt. Projektets miljöpolicy föreskriver att medarbetarna som idébärare och 
företag tar buss och tåg istället för bil samt att det endast utgår tågersättning, 
ingen bilersättning, till inkubatormiljön ute på Ekerö.  
 
Demokratikonsult har under projektet VINKs genomförande utfört en miljöut-
redning med syfte att bidra till att de nationella miljömålen och FN:s globala 
mål för hållbar utveckling uppnås. I den femte lärande utvärderingsrapporten 
från Demokratikonsult finns det för den som önskar en ingående beskrivning 
av miljöutredningen.   
 
När det gäller jämställdhet och integration var några av projektet VINKs aktivi-
teter och insatser som genomförts under projektet, att exempelvis starta samar-
bete med Women in Tech, som var en mötesplats som lyfter frågor som berör 
jämställdhet, digitalisering, ledarskap och kompetensbehov samt med BizMaker 
f.d. Åkroken Science Parks10 prototyplabb Tvätteriet för att få fler unga kvin-
nor att intressera sig för teknik. För att stärka kvinnligt entreprenörskap har 
projektet VINK under hösten 2018 samarbetat med Ideon Innovation och de-
ras projekt för kvinnliga entreprenörer; The Yes Way. The Yes Way var ett 
skräddarsytt utvecklingsprogram med avsikt att stärka kvinnliga entreprenörer, 
idébärare, innovatörer, förändringsbärare och företagare genom att erbjuda ut-
vecklingsprogram som syftar till att skapa nya affärsmöjligheter.  
 
Genom projektet Jämställd Regional Tillväxt har alla BizMakers f.d. Åkroken 
Science Parks medarbetare under våren 2018 genomfört en diplomerande 
mångfaldsutbildning för att öka medarbetarnas kunskap om normer, diskrimi-
nering och jämställdhet. Syftet var att skapa bättre förutsättningar för anställda 
att se, kommunicera och agera för ett mer jämlikt företagssystem, där alla 

10 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
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kunde ta del av resurserna på lika villkor. Utbildningen har skett vid fem utbild-
ningstillfällen. BizMaker f.d. Åkroken Science Park AB.11 blev mångfaldsdiplo-
merad 19 juni 2018. Utbildningen mynnade ut i, bland annat, handlingsplaner 
med start direkt efter sommaren 2018. 
 
För att nå målgruppen entreprenörer med nysvensk bakgrund har projektet 
VINK startat ett samarbete med Länsstyrelsen kring integration och entrepre-
nörskap, inriktat på innovation: projektet Integration och tillväxt i Västernorr-
land. I projektet Integration och tillväxt i Västernorrland har parterna gemen-
samt spridit information om projektaktivitet "Business Start" på arabiska, per-
siska och dari via nyhetsbrev, webb och sociala medier. De har även delat ut in-
formationsmaterial direkt till målgruppen via projektets integrationsrådgivare.  
 
Projektet VINK har anställt en affärsrådgivare med specialistkompetens inom 
mångfaldsfrågor och entreprenörskap. Öppet affärsutvecklingsprogram (Busi-
ness Start) var ett kostnadsfritt program som var öppet för alla som vill ut-
veckla sin idé, oavsett om det gällde att utveckla ett befintligt företag eller lan-
sera en produkt eller tjänst på marknaden. Affärsutvecklingsprogrammet ger 
deltagarna inspiration, verktyg och kunskap som kunde behövas för att utveckla 
en idé. Programmet har funnits i alla sju inkubatornoderna (kommunerna). Af-
färsrådgivaren har även internt utbildat alla projektets affärsrådgivare inom af-
färskultur.  
 
Ett par andra samarbeten som har uppstått under VINKs genomförande var 
exempelvis projektet Idéslussen Sundsvallsregionen som handlar om att få of-
fentlig sektor mer innovativ och på detta sätt kunna få fler kvinnor som idébä-
rare. Ett annat samarbete var projektet RESENS, ett samarbete mellan univer-
sitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus 
på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenör-
skap, socialt företagande och social innovation med avsikt att öka sociala före-
tag och få fler kvinnliga idébärare.  
 
Projektorganisationen arbetar konsekvent med att nå ut till underrepresente-
rade grupper, genom exempelvis aktiva val av bilder och texter utifrån ett jäm-
ställdhets- och mångfaldsperspektiv. Projektledningen har även diskuterat om 
inkubatorn i framtiden ska avkoda alla ansökningar. Projektet VINK har säker-
ställt deltagarnas lika möjligheter och ickediskriminering genom att ha en trans-
parens och på förhand givna kriterier för inkubatorn som gäller för alla sö-
kande. 
 
I den andra och femte lärande utvärderingsrapporten från Demokratikonsult 
finns det för den som önskar en utförligare beskrivning av projektets horison-
tella kriterier.  

  

5. PROCESSEN (P2) 

Projektprocessen kan sägas vara den process som går från idén om projektet 
VINK till implementering av projektet i linjeorganisationen samt hur projektet 
ger avtryck i den lokala och regionala miljön.  
 

11 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
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Demokratikonsult har i utvärderingen identifierat sju (7) områden i projektpro-
cessen som förtjänar lite mer uppmärksamhet och som således kommer att dis-
kuteras närmare i detta avsnitt. De sju (7) områdena fungerar även som rubri-
ker i brödtexten och var följande: 

1. Projektorganisationen  
2. Samverkan 
3. Arbetet med målgruppen  
4. Lärandet inom projektet 
5. Uppföljning och utvärdering 
6. Lokala och regionala miljön  
7. Implementering av projektresultat 
8. Särskilt gynnsamma processer för projektet  

 
1. Projektorganisationen 
Projektet VINK har två ledningsnivåer, en operativ nivå samt en övergripande 
strategisk nivå. Projektets strategiska nivå utgör projektets ägare BizMaker f.d. 
Åkroken Science Park AB.12 drev tre (3) större affärsområden:  

- BioBusiness Arena 

- Åkroken Business Incubator  

- Åkroken Science Park AB  
 
Projektets styrgrupp bestod av representanter från alla sju (7) kommunerna 
samt representanter från Almi, Coompanion, Handelskammaren, Norrlands-
fonden, Processum och BizMaker f.d. Åkroken Science Park AB.13  
  
På den operativa nivån fanns tolv (12) affärsrådgivare i inkubatornoderna för-
delade i alla sju (7) av regionens kommuner:  

- Härnösand  

- Kramfors  

- Sollefteå  

- Sundsvall  

- Timrå  

- Ånge  

- Örnsköldsvik  
 
På projektets operativa nivå fanns en kommunikationschef och ytterligare fem 
(5) heltidstjänster fördelat på följande roller:  

- Affärsområdeschef/Projektledare  

- Verksamhetskoordinator  

- Administration, Reception  

- Bitr. projektledare/Projektcontroller  

- Projektadministration  

- Rådgivaransvarig - Särskilda insatser   

- Processledare Event och Aktiviteter  
 
I projektet VINKs organisation fanns kompetens av inköp och upphandling 
med god insikt i lagen om offentlig upphandling och affärsmässigt inköp/upp-
handling. Ansvaret för inköp/upphandling ligger på affärsområdeschef/pro-
jektledare. 

12 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
13 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
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När det gäller projektets styrgrupp har denna fungerat mer som en referens-
grupp eller advisory board. Vid utvärdering av styrgruppen och vid intervjuer 
med styrgruppen framkom att de inte tycker att deras kompetens har kommit 
till användning samt att de egentligen inte har haft en insyn i projektet utan de-
ras kunskap slutar vid den information som presenterats på styrgruppsmötena 
eller som ledamöterna får via e-post. 
 
Demokratikonsult bedömer att projektets organisering har – utöver syn-
punkterna ovan om styrgruppen – varit lyckosam. Det var en projektorganisat-
ion som ses av intressenter och samarbetspartners som professionell och fram-
gångsrik.14  
 
2. Samverkan 
En viktig faktor för en framgångsrik samverkan var styrning, struktur och sam-
syn.15 Med styrning menas en fungerande samverkan på alla nivåer. Med struk-
tur avses tydlighet vad gäller exempelvis mål, målgrupp, arbetsfördelning och 
rutiner. Med samsyn avses exempelvis att skapa en gemensam bild av arbetet 
och att använda gemensamma begrepp.  
 
Projektet VINK var verksamt i Västernorrlands län, där det fanns inkubatorno-
der i alla sju (7) kommuner, en åttonde nod etablerades på Ekerö. Projektets 
mål var att fördjupa och utveckla den från början lokala inkubatorns roll som 
regional motor för tillväxt och innovation. Detta skulle ske genom att attrahera 
fler företag till BizMaker f.d. Åkroken Business Incubator samt ge ett ökat fo-
kus på företag med internationell tillväxtpotential. För att lyckas med målsätt-
ningen krävdes samverkan med innovationsaktörer i och utanför regionen, 
forskningsinstitut, näringslivsrepresentanter och andra inkubatorer.  
 
Projektet VINK har involverat partners och varit mån om att ha god relation 
till partners och att arbeta systematiserat kring samverkan och lärdomar i pro-
jektet. Samverkan mellan akademi, näringsliv, regional utveckling och finansiä-
rer var stark och utgår från värdeord som kompetens, handlingskraft, mod, 
kundorientering och kreativitet.16 Med en fysisk närvaro i samtliga kommuner 
tar BizMaker bättre vara på lokala förutsättningar, resurser och behov som ef-
terfrågats, och har lett till att projektet fått stärkt mandat att axla en tydligt bety-
delsefull roll i regionens innovationssystem. 
 
Projektet VINK har inte enkom tillgodosett en bred kompetensbas för forsk-
ning och utveckling, finansiering, utbildning och nätverk i regionen utan De-
mokratikonsult bedömer att projektet även stärkt samordningen inom region 
Västernorrlands innovations-, infrastrukturs- och näringslivsutveckling genom 
att vara en expert för matchning mellan idé/idébärare och kommersiali-
sering/affärsutveckling.  
 
3. Arbetet med målgruppen 
Idéerna har kommit in genom flera olika sätt. Inkubatorchefen Matts Nyman 
uppskattar att ungefär Idéerna har kommit in på flera olika sätt. Inkubatorche-
fen Matts Nyman uppskattar att ungefär 50 procent av idéerna som utvärderats 

14 Se Demokratikonsults intervjuer med styrgruppen, intressenter och alumner.  
15 Blomqvist, C, Samarbete med förhinder - Om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj  
  (avhandling från 2012) sidan 20. 
16 Rapport från dagen.pdf, processdag 25 april 2018. 
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kommit från allmänheten och egen scouting, resterande 50 procent från sam-
verkanspartners. Några framgångsrika vägar till att nå målgruppen har varit föl-
jande: 

- Arrangera idétävlingar där alla får tävla och berätta om affärsidén, in-
bjuda till öppet hus i lokaler. 

- Scouting av affärsidéer. Scoutingen har gått ut på att representera pro-
jektet i de egna nätverken, men även mer aktivt uppsökande som att ta 
kontakt med potentiella deltagande företag som uppmärksammats i me-
dia. 

- Tack vare en tydlig rollfördelning och gemensam vision för regionen bi-
drar alla samverkanspartners till inflödet av idéer. Exempel på sådan 
rollfördelning är samarbete med Almi och projektet, där projektet har 
intagskriterier såsom uppskalningsbara företag och innovationshöjd, vil-
ket inte Almi kräver som gör deras roll mer lokalt fokuserad. Vinster 
för Almi har varit att projektet slussat vidare idéer och idébärare. En 
annan faktor som antagligen haft betydelse är att Almi genom projektet 
VINK har kunnat utöka sitt upptagningsområde till hela Västernorr-
lands alla kommuner. 

- Näringslivskontoren har bidragit till inflöde av idéer från deras kanaler, 
universiteten har fångat upp studenter och forskningsidéer som skickats 
vidare till projektet VINK. 

 
Alla idéer utvärderas utifrån intagskriterierna under personliga möten med af-
färsrådgivare. Det första intagskriteriet är att idén ska ha ett innovationsvärde, 
d.v.s. något nytt som ger ett marknadsförsprång. Eftersom lokala marknaden 
konkurrerar med egen marknad ska idén även uppfylla det andra kriteriet som 
är skalbarhet, d.v.s. rikta sig till nationell helst internationell marknad. Det sista 
kriteriet som ska uppfyllas är om idén om fem år beräknas omsätta 25 miljoner 
kronor eller mer. 
 
Affärsrådgivarna validerat idéerna som kommit in och klarat intagskriterierna, 
genom att skriftligt motivera ett intag till något inkubatorprogram. En affärs-
områdeschef tar motiveringen som beslutsunderlag i sitt beslut om antagning. 
För att ta ansvar för medlen har nästa steg varit att låta marknaden validera 
idén. Dock där privat kapital investeras bedöms att marknaden och investe-
ringen validerat idéns marknad. 
 
En utvärdering genomförs även på idébärarens förmåga att ta till sig rådgivning 
och vara coach bar. Rådgivaren baserar sin bedömning på möten med idébära-
ren och ett självskattningsformulär. De idéer och idébärare som inte uppfyller 
kriterierna hänvisas alltid vidare till den aktör som kan vara relevant. 
Affärsrådgivarnas uppföljning av handlingsplaner två gånger per år kunde sä-
kerställa att dokumentationen var fortsatt relevant. Om idébärarens aktiviteter 
inte genomförs efter upprättad handlingsplan, omformulerades affärsplanen 
ihop med tidsmässiga krav på idébärarens aktiviteter som slutligen lett till ett 
avslut. 
Att misslyckas med sin idé eller företag snabbare jämfört med dem som inte får 
inkubatorns stöd (kallas ibland för ”fail fast” eller ”kill your darlings”), besparar 
såväl personliga som samhällsekonomiska förluster. Därför krävdes att idén va-
lideras av marknaden innan idébäraren antogs till förinkubatorn.  
Projektet VINK har erbjudit idébärare och företag 2–6 timmars rådgiv-
ning/coachning per vecka utefter individuella behov och fas. Deltagarna har 
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fått ta del av affärsutvecklingskompetens, spets inom en rad områden, rekryte-
ring, juridik, resor, marknadsföring i sociala kanaler m.m. Där det under pro-
jektgenomförandet har uppstått kompetensbehov som projektorganisationen 
själva inte har kunnat tillgodose, har den kompetensen istället rekryterats från 
samverkanspartners och nätverk med stor spännvidd över branscher. 
 
4. Lärandet inom projektet 
Innovation uppstår genom lärandeprocesser, där olika aktörer, individer såväl 
som organisationer var inblandade på olika sätt.17 En lärande organisation kan 
sägas innefatta förmågan att skapa långsiktighet och hållbarhet genom att lära 
sig av det som sker, det vill säga en förmåga att ta till sig ny kunskap, att avsätta 
tid för lärande och reflektion samt lyssna in forskningen.  
 
Lärande och återkoppling av interna projektprocesser och erfarenheter har i 
projektet VINK har skett genom exempelvis projektledningsmöten, analysse-
minarium, processdagar, styrgruppsmöten, avstämningsmöten, informations-, 
samverkans- och nätverksmöten samt vid spridningskonferensen som projektet 
bjöd in till. Under projektets genomförande har Demokratikonsult haft ett antal 
lär- och analysseminarier för styrgruppen. Likaså har Demokratikonsult gjort 
återkommande undersökningar i projektet med intressenter, projektledning, 
styrgrupp och projektdeltagare. Erfarenhet och kunskap har delats mellan män-
niskor, grupper och organisationer i projektet. 
 
Det är emellertid svårt att mäta lärandet i projektet och det finns även en risk 
för att snedvrida mätningen. Lärandet kan omfatta en övergripande bedömning 
av projektets resultat och hur resultaten tas om hand, vilket en förutsättning för 
långsiktiga effekter. Trots svårigheter att mäta lärandet bedömer Demokrati-
konsult lärandet vara ett av projektets framgångsfaktorer. 
 
5. Uppföljning och utvärdering  
Projektet VINK har tidigt upphandlat en följeforskare till projektet. Utvärde-
ringen har haft fokus på utvecklings- och lärandeinsats med syfte att bidra till 
projektets lärande och ständiga förbättringar.  
 
Att ta fram verktyg för uppföljning och utvärdering inom projektet VINK har 
varit en utmaning. Komplexiteten med åtta (8) inkubatornoder, ett stort antal 
aktiviteter och insatser inom innovationssystemet talar för sig själv. Lägg där till 
alla projektets intressenter såsom närliggande kommuner i regionen, Handels-
kammaren, Norrlandsfonden, Region Västernorrland, Mittuniversitetet, Almi, 
Design i Västernorrland, Deloitte, Processum, Coompanion, Länsstyrelsen i 
Västernorrland, m.fl.  
 
Att ta fram en användbar modell för uppföljning och utvärdering kräver både 
tid och resurser, något som VINKs projektorganisation i riggningen av pro-
jektet valde att satsa på. Genom att projektet har bytt till ett CRM-system som 
inneburit nya rutiner, har projektledaren under hela genomförandet kunnat 
följa upp både indikatorer och delmål fördelade på samverkande kommuner i 
regionen och för projektet som helhet. När det gäller kvalitativ uppföljning har 
projektledaren tagit hjälp av projektets följeforskare till uppföljningsarbetet.  
 
6. Lokala och regionala miljön 

17 http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2018/02/Innovationsindex-2017.pdf  
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Genom Västernorrlands inkubator har de fått möjlighet att utveckla sin startup 
och halvera affärsutvecklingstiden, men de tre kriterierna sätter höga krav på 
idéerna och innebär inkubatorns bredd är nödvändig för att skapa lönsamhet i 
region Västernorrland. 
 
Projektet VINK har erbjudit en miljö, en plattform, kompetens och hundratals 
modeller för individer och företag att arbeta med sin idé. Affärsrådgivarna har 
fått insyn i alla projektets utvärderade idéer genom de pitchträffar som genom-
förts. Sammanräknat hade alla rådgivare 250 års egen erfarenhet av entrepre-
nörskap, som togs tillvara på rådgivarnas interna möten minst en gång varje 
vecka. Mötenas syfte har varit att hitta lösningar på utmaningar som deras re-
spektive case/startup står inför, och på detta sätt har deltagarna fått ta del av 
gruppens rådgivares samlade kompetens.  
 
Demokratikonsults utvärderingsarbete visar att projektet VINK var mycket väl 
förankrat. Eftersom näringslivscheferna har projektet VINK som en stående 
punkt på sina möten har innovationsfrågorna lyfts på ett nytt sätt, vilket borde 
bidra till att säkerställa att projektet skapar långsiktiga effekter.  
Kommunernas gemensamma samsyn på en stärkt inkubator i länet för att skapa 
attraktivitet samt bidra till tillväxt, var ytterligare en indikation på att projektet 
ger långsiktiga effekter.  
 
Demokratikonsults utvärdering visar att projektet VINK har haft förutsätt-
ningar att utveckla en stark och framgångsrik regional inkubator genom att pro-
jektet har haft finansiella resurser och således kunnat rekrytera en stor personal-
styrka med innovationsmiljöer placerade i länets samtliga kommuner.  
 
7. Implementering av projektresultat 
Västernorrland som tidigare har saknat en regional inkubator har uppmärksam-
mat att det finnas en distans till att använda projektet VINKs plattform. Detta 
torde bero på att det tar tid (tidskrävande) att bryta kommunernas ”invanda” 
arbetssätt och att ställa om mentala processer. Den stora utmaningen förväntas 
bli när inkubatorn ska implementeras i ordinarie verksamhet, då alla sju (7) no-
der kommer att behöva finansieras.  
 
Alla har arbetat i laganda; affärsrådgivare, event- och inspirationspersonal, In 
Kind18- och riskfinansiering, kluster- och partnernätverk, exempelvis Almi, de 
sju kommunala näringslivskontoren, samverkan med Mittuniversitetet, process-
stöd med RISE, SCA och företag såsom IBM. 
 
Projektets dokumentation samlas i projektets CRM-system som fungerar unge-
fär som ett journalverktyg. Idag dokumenteras projektets och deltagarnas alla 
processer, lärdomar, utvärderingsresultat av verktyg och trendspaning. Pro-
jektets samlade data har potential att kunna utgöra ett marknadsförsprång för 
regionen. 
 
Organiserat har projektet haft lärande utbyte med andra genom öppen innovat-
ion en till fyra gånger per år och i olika former. Tillsammans med BizMaker 
Day, Science and Innovation Day har målgruppen bjudits in för att hjälpa 
varandra att lösa problem på ett utmaningsdrivet sätt. Motsvarande 

18 Samfinansiering genom egeninsats, t.ex. arbetad tid eller resurser såsom lokaler och teknisk utrustning, och som kan 
räknas om till ett värde men inte redovisas ekonomiskt i projektet. 
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lösningsprocesser pågår varje dag internt och sporadiskt i samverkan med part-
ners samt när entreprenörerna sitter och arbetar tillsammans i aktiviteter och 
öppna miljön som inkubatorn erbjuder. 
 
Under genomförandet av projektet har det visat sig att det aldrig har funnits nå-
gon alternativ aktör att lämna över projektresultatet till. Det finns helt enkelt 
inte en samordnande aktör för innovationsinfrastrukturen i Västernorrland som 
kunde ta vid där projektet slutar, föra resultaten vidare och bidra till långsiktiga 
effekter. Av denna orsak var det i början på december 2018 ett glädjande be-
sked att Tillväxtverket och Region Västernorrland beslutat att finansiera ett nytt 
projekt (projektet SPRINT). 
 
8. Särskilt gynnsamma processer för projektet  
Projektet VINKs ansökan svarade upp mot regionens behov av en stark reg-
ional samordnare för tillväxt och innovationshöjd i Västernorrland.  
 
En kunnig projektledning och en välfungerande organisationsstruktur med 
kommunicerade ansvarsområden.  
 
Projektet VINK har utvidgat och breddat sitt nätverk, likaså prioriterat samver-
kan medprojektets intressenter. 
 
Projektet VINK utmanade äldre strukturella och mentala arbetsmetoder reg-
ionalt, nationellt och internationellt, genom att testa och utvärdera nya metoder 
och samarbeten med aktörer. 
 
Projektet VINK arbetade med ständiga förbättringar från läraktiviteter och lä-
rande utvärderingsrapporter. 
 
Projektet VINK har under projektperioden ställt in aktiviteter som inte har be-
dömts kostnadseffektiva, exempelvis aktiviteter där uppföljningen inte givit för-
väntat resultat. 
 
Näringslivscheferna har haft en stående punkt på möten i respektive kommun 
om projektet VINK för att lyfta innovationsfrågorna i regionen. 
 
Samarbetet mellan de sju kommunerna har gett avtryck i den kommande reg-
ionala utvecklingsstrategin. 
 
Genom kommunernas engagemang inför, under och efter projektet VINK har 
det skapats en gemensam samsyn på behovet av en stark regional inkubator. 
 
Under genomförandet av projektet VINK har ett fördjupat samarbete med 
Mittuniversitetet skett. Detta samarbete förväntas stärka innovationssystemet 
med fler idébärare från akademin. 
 
Projektet VINKs respektive nod har lett till stärkt samarbete med Mittuniversi-
tetet och andra regionala näringslivsaktörer så som ALMI, dessa har genom 
projektet VINKs nått ut till hela Västernorrland. 
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6. PUBLIC DEBATE (P3) 

Demokratikonsult har under projektperioden undersökt hur projektet VINK 
arbetat med det Tillväxtverket kallar för ”Public debate” (P3). I ett större per-
spektiv handlar Public debate om ett vidare europeiskt sammanhang. Public de-
bate ingår som en del i kommissionens riktlinjer, när det gäller förvaltande 
myndigheters ansvar för genomförandet av strukturfonderna.19 På samma sätt 
som Tillväxtverket bidragit till konferenser för att sprida erfarenheterna från 
den regionala fonden till en bredare krets, var det projektet som ska debattera 
offentligt till en bredare krets. Demokratikonsult har av denna anledning analy-
serat dokumentationen kring kommunikationen i projektet samt intervjuat pro-
jektets kommunikationschef och gjort en analys av dokumentationen kring hur 
projektet VINK använder kommunikation och lärande för att nå målen.  
 
Kommunikationschefen arbetar både strategiskt och operativt med kommuni-
kation i projektet. I projektet har det utarbetats en kommunikationsplan, där de 
kartlägger projektets intressenters olika behov av kommunikation samt att de 
har skapat en strategi för att nå ut med projektets olika budskap. Projektorgani-
sationen har även utvecklat kommunikationsstrategin för att nå underrepresen-
terade grupper, såsom kvinnliga entreprenörer och entreprenörer med nysvensk 
bakgrund. I kommunikationsplanen samordnas samtliga kommunikativa insat-
ser för bästa möjliga effekt. Kommunikation har således varit viktigt i den in-
terna dialogen i projektet VINK för att förstå och formulera de gemensamma 
målen, men också för att kunna bygga en helhet för att sammantaget kunna nå 
längre än summan av alla delar. Detta arbete uppges ha skett löpande genom 
projektmöten, styrgruppsmöten, seminarier, utbildningar och avstämningar. 
Projektet VINK använder dagligen sociala medier såsom Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter och YouTube.  
 
Kommunikationschefen arbetar konsekvent med att sprida nyheter om pro-
jektet och inkubatorbolagen via presstjänsten Mynewsdesk. Förutom att nå ut 
direkt till journalister ger presstjänsten även en bra sökordsoptimering. I analys-
verktyget kunde de plocka ut de bästa källorna för att driva trafik och besökare 
till nyheterna i pressrummet, och hemsida går via Facebook, Direct (nyhets-
brev) och Google (sök).  
 
Styrdokument som finns inom kommunikationsområdet var följande:  

- Grafiska riktlinjer  
- Kommunikationsplan  
- Varumärkesmanual (Brandbook)  
- Varumärkesplattformen  

 
Projektets kommunikationschef dokumenterar alla projektaktiviteter i en aktivi-
tetslista; en aktivitetslista där projektorganisationen har fått möjligheter att 
sprida sitt resultat och lärande.  
 
Projektet VINK har fått uppmärksamhet i såväl de lokala och regionala som i 
nationella tidningsartiklar. Projektet har fått uppmärksamhet genom regionala 
radioinslag samt lokala, regionala, nationella och internationella inslag i media 
gällande startups, event och program (projektet delaktiviteter). Projektet VINK 

19 Sweco Eurofutures rapport, En utvärdering av lärsystemen i strukturfonderna (2010). 
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hade två utskickslistor för nyhetsbrev: Incubator Buzz, ett månadsutskick med 
nyheter för extern marknadsföring samt ett Veckobrev, som skickades ut veck-
ovis för intern information till anställda och inkubatorbolag.  
 
Projektet har fått en del medieuppmärksamhet, framför allt lokalt, regionalt och 
i fackpress men i vissa fall även nationellt och internationellt. Projektet VINK 
har en egen kommunikationsplan. Några spridningskanaler som projektet har 
använt för att sprida projektets resultat var följande: 

- Olika möten, både interna och externa.  
- Olika event.  
- Digitala grupper.  
- Trycksaker i olika former.  
- Digitalt, såsom projektets hemsida och andra hemsidor.  
- Partners. 
- Pressrum. 
- Digitala skärmar.  
- Nyhetsbrev. 
- Gällande Public relations var det främst artiklar och reportage.  

 
Projektet har sporadiskt tagit emot besökare som inte varit samarbetspartners. 
Likaså har det kontinuerligt fått inbjudningar till konferenser och samman-
komster. Kommunikationschefen har inte använt någon särskild metod för att 
arbeta med kommunikationen ur ett tillgänglighetsperspektiv.  
 
Några framgångsfaktorer inom kommunikation har varit:  

- Analysera och dra nytta av lärdomarna i kommande arbete.   
- Förankra och diskutera planen med alla inblandade (hela projektorgani-

sationen var alla partners, kommunikatörer och ambassadörer för pro-
jekt VINK).  

- Ge kommunikationen utrymme att handla utifrån aktuella händel-
ser/nyheter, inom ramen för kommunikatörens uppdrag.  

- Utarbeta en tydlig övergripande strategisk plan för kommunikationsar-
betet.  

 
Demokratikonsult bedömer att kommunikationen inom projektet bidrar till lä-
randet genom att exempelvis kommunikationsplanen tjänar som ett internt dis-
kussions- och förankringsunderlag och var således ett viktigt verktyg; för att 
skapa en övergång från de övergripande tankarna och idéerna till själva utföran-
det och för att utvärdera resultatet av kommunikationen. Demokratikonsults 
utvärdering visar att projektorganisationen lär av varandra under styrgruppsmö-
ten, processdagar, konferenser, utbildningsdagar och planeringsdagar. På detta 
sätt får organisationen tillsammans med samarbetspartnerna ny kunskap inom 
ett helt annat område än det arbetsområde de själva arbetar inom.  
 
Mer att läsa om Public debate finns i Demokratikonsults Lärande utvärderings-
rapport nr 4. 
 

7. NYCKELAKTIVITETER (N1) 

Projektet VINKs övergripande mål var att regionens företag skulle utveckla 
avancerade produkter och tjänster genom Västernorrlands Regionala Inkuba-
tor, vilket skulle leda till att företagens konkurrenskraft och tillväxt ökade. Pro-
jektets mål var att utveckla en stark och framgångsrik regional inkubatormiljö 
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för att på detta sätt ge en ökad tillväxt och stärkt innovationskraft där regionens 
kommuner och aktörer långsiktigt satsade på en stark gemensam inkubator. 
Som en av de ledande aktörerna i regionens ekosystem kring innovation var 
målet att BizMaker f.d. Åkroken Science Park20 i alla delar av projektet och i 
annan verksamhet skulle bli en inspiratör och framgångsrikt exempel för andra 
aktörer, när det gäller arbete med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. 
 
Nedan redovisas projektets aktiviteter fördelade på de sju (7) aktivitetspaketen 
som är följande: 
1. Större marknad – internationalisering.  
2. Utveckling Regional Inkubator – vidgat samarbete. 
3. Inkubatornoder – lokala inkubatormiljöer och verksamhet. 
4. Hitta nya innovatörer/företag – inspiration. 
5. Inkubation – utveckla program för ökad regional tillväxt. 
6. Samhandling – regionalt och nationellt ekosystem. 
7. Ordning och reda – projektledning, controller, redovisning. 
 
1. Större marknad – internationalisering 
När det gäller delaktiviteter under övergripande aktivitetspaket 1, finns dessa 
predicerade i bilden nedan.  
  

 
 
Några av delaktiviteterna projektet har gjort under aktivitetspaket 1, var att eta-
blera en åttonde inkubatornod, Innovativa Ekerö. Inkubatornoder som använts 
av projektets deltagare i syfte att träffa kunder, ha möten med leverantörer, 
träffa investerare, delta i konferenser, etc. I samband med att projektet avsluta-
des, lades noden på Ekerö ned. 
 
Projektet har utvecklat flera affärsutvecklingsprogram såsom Go Global Acce-
lerator och Forest Business Accelerator. Genom programmen har projektets 
deltagare fått möjlighet att komma ut på exportmarknaden och med hjälp av 
skogsacceleratorn har ett större fokus lagts på ett av regionens nationella spets-
område Skogen som resurs. Aktiviteten Go Global Accelerator och Forest Bu-
siness Accelerator har båda varit lyckade satsningar. Programmen har bland 

20 BizMaker, f.d. Åkroken Science Park AB", bytte namn 2019-02-01 
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annat resulterat i flera avtal med samverkanspartner för nationella och internat-
ionella marknader. Kunder från olika håll i världen har köpt tjänster av flera av 
projektets inkubatorbolag.   
 
Projektet VINK har samverkat med aktörer som Handelskammaren, Business 
Sweden och Almi Mitt, varav både Handelskammaren och Almi har suttit med i 
projektets styrgrupp. Projektorganisationen har även träffat ett internationellt 
konsultnätverk i syfte att utöka nätverket för projektets startups som söker sig 
till den internationella marknaden. 
 
2. Utveckling Regional Inkubator – vidgat samarbete 
När det gäller delaktiviteter under övergripande aktivitetspaket 2, finns dessa 
predicerade i bilden nedan.  

 
Några av delaktiviteterna projektet har gjort under aktivitetspaket 2, var att ut-
veckla och vidga samarbetet med andra inkubatorer. Projektet VINK har till-
sammans med Movexum i Gävle och MSSP i Jämtland utvecklat rådgivnings-
verktyg Incubator Toolbox. Toolbox var en samling av affärsutvecklingsverk-
tyg.  
 
Aktiviteter för att locka fler företag till regionen samt att befintliga företag med 
internationell tillväxtpotential ska skala upp, krävde samverkan med innovat-
ionsaktörer i och utanför regionen, forskningsinstitut, näringslivsrepresentanter 
och andra inkubatorer. Exempel på aktörer är MSSP, Uminova och Movexum 
samt branschorganisationer som exempelvis SISP. Andra viktiga samverkande 
parter inom projektet var exempelvis Handelskammaren, Business Sweden och 
Almi Mitt, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, etc. 
 
Genom att Åkroken Business Incubator ingick i Fyrklövern, som är ett av Sve-
riges tolv (12) innovationskontor som regeringen har inrättat i syfte att initiera, 
stimulera och stödja nyttiggörandet av forskningsresultat vid svenska lärosäten, 
har projektet VINK fått ett utvidgat och utvecklat samarbete med följande in-
kubatorer:  

- Kalmar Science Parks inkubator och Företagsfabriken i Växjö (Linnéu-
niversitetet). 

- Företagsinkubatorn Inkubera (Örebro universitet). 
- Företagsinkubatorn Inova (Karlstads universitet). 
- Peak Region Science Parks inkubator (Mittuniversitetet).  
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Aktiviteter som utförts i samverkan har bland annat handlat om att effektivisera 
processer och metoder för internationalisering; erfarenhetsutbyte för inkubator-
ledare, medarbetare och mellan affärsrådgivarna, finansieringsfrågor för inkuba-
torbolagen, rådgivning och program. Det har lett till en större verktygslåda med 
metoder och modeller, samt ett utökat nätverk som kommit inkubatorbolagen 
till gagn. 
 
Under projektets genomförande har flera aktiviteter varit inriktade på att posit-
ionera och analysera det egna varumärket inför ett nytt gemensamt varumärke. 
BizMaker f.d. Åkroken Science Park AB. Det gamla namnet Åkroken var namn 
på en lokal plats i Sundsvall, vilket ansågs begränsa syftet med projektet, d.v.s. 
att bygga upp och förbereda etableringen av en av de ledande inkubatorverk-
samheterna i Sverige.  
 
Projektorganisationen har utvecklat kommunikationsstrategin för att på detta 
sätt nå underrepresenterade grupper, såsom kvinnliga entreprenörer och entre-
prenörer med nysvensk bakgrund. Erfarenhetsutbyten har skett kontinuerligt 
genom exempelvis erfarenhetsträffar för inkubatorledare och medarbetare. Er-
farenhetsutbyten har också skett mellan affärsrådgivare, genom ledningsgrupps-
möten, styrgruppsmöten, workshops, utbildningar, event, konferenser, analys-
seminarium och ett antal nätverk.  
 
3. Inkubatornoder – lokala inkubatormiljöer och verksamhet 
När det gäller delaktiviteter under övergripande aktivitetspaket 3, finns dessa 
predicerade i bilden nedan.  
 

 
 
Några av delaktiviteterna projektet har gjort under aktivitetspaketet 3, var inrik-
tade på att stödja idébärarna och inkubatorbolagen i deras utveckling. Pro-
jektets aktiviteter under detta aktivitetspaket har varit inriktade på entreprenö-
rens behov i olika utvecklingsstadier. Projektet har exempelvis utvecklat och er-
bjudit olika program baserat på idéernas skalbarhet, innovationshöjd och till-
växtpotential. Projektet har under genomförandet av projektet utvecklat flera 
affärsutvecklingsprogram, där de har erbjudit inkubatorbolagen exempelvis af-
färsrådgivning, coachning, spetskonsulter, kontorsplatser, etc.  
 
Flera aktiviteter har berört marknadsföring av inkubatormiljöerna och pro-
jektets verksamhet. Två konkreta exempel var Incubator Buzz, ett 
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månadsutskick med nyheter för extern marknadsföring och ett Veckobrev, som 
skickats ut veckovis för intern information till anställda och inkubatorbolag.  

 
Andra delaktiviteter har varit inriktade på att skapa/etablera inkubatormiljöer. 
Att helt enkelt skapa en funktionell och attraktiv mötesplats för en mångfald av 
innovativa entreprenörer. Aktiviteter har varit allt från inköp av möbler, teknik 
till lokalvård, etc.  
 
4. Hitta nya innovatörer/företag – inspiration 
När det gäller aktiviteter under övergripande aktivitetspaket 4, finns dessa pre-
dicerade i bilden nedan.  
 

 
 
Några av delaktiviteterna projektet har gjort under aktivitetspaketet 4, har varit 
att erbjuda öppen innovation och affärsrådgivning i alla åtta (8) inkubatorno-
derna som finns i Västernorrland och på Ekerö utanför Stockholm.  
 
För att projektet ska få nya deltagare används inspiration. De aktiviteter som 
projektet har erbjudit idébärare, innovatörer, näringsliv och företag som inte 
varit deltagare i projektet var bland annat följande: 

- Affärsutvecklingsprogrammet Business Start. 
- Idétävlingen jagharenidé.nu.  
- Samverka och utbytesverksamhet. 
- Öppen affärsrådgivning. 
- Öppen innovation, etc.  

 
Genom att samverka i den regionala inkubatorn erbjöds fler företag och idébä-
rare än tidigare, inspirations- och rådgivningsaktiviteter för att utveckla sin af-
färsmässighet, innovationskraft och konkurrenskraft. 
 
5. Inkubation – utveckla program för ökad regional tillväxt 
När det gäller delaktiviteter under övergripande aktivitetspaket 5, finns dessa 
predicerade i bilden nedan.  
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Några av delaktiviteterna projektet har gjort under aktivitetspaketet 5, var att 
anordna olika event för inkubatorbolagen, pitchdagar och erfarenhetsträffar 
samt utveckla rekryteringsstöd till inkubatorbolag, Championbank och nätverk. 
 
Projektet VINK har under genomförandet av projektet rekryterat ett stort antal 
specialister inom området affärsutveckling varav en del av specialisterna har va-
rit inriktade på kapitalanskaffning. Inkubatorbolagen har därefter matchmakats 
av affärsrådgivare, eller rådgivningsansvarig mot BizMakers championbank.  
 
I samarbete med affärsängeln Olle Nordberg, har projektets deltagare fått möj-
lighet att attrahera mer riskvilligt kapital i tidiga skeden. Projektet har anordnat 
kapitalanskaffningsevent för att attrahera investerare även utanför regionen. In-
kubatorbolagen har således haft möjlighet att närvara på flera olika investerar-
möten och evenemang såsom BizMaker Day, Drakmästarna och Nobelfest 
som projektet har anordnat, men en även medverkat på internationella event 
som exempelvis Scandinavian StartUp Week i Montreal/Ottawa i Canada och 
Slush i Helsingfors, o.s.v.  
 
Projektet VINK har satsat på innovation och entreprenörskap inom målgrup-
pen nysvenskar. En rekrytering av en specialistaffärsrådgivare med erfarenhet 
av affärsrådgivare och erfarenhet av affärsrådgivning kopplat till nysvenskar 
som driver företag har skett. Affärsrådgivaren kommer själv från Iran men har 
bott i Sverige sedan många år. Affärsrådgivaren har även intern utbildat alla 
projektets affärsrådgivare inom olika affärskulturer. Projektet har på detta sätt 
utvecklat affärsrådgivningsmodeller och processer för att öka mångfalden hos 
inkubatorbolagen och inspirationsbolagen.  
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Det pågår en kontinuerlig utveckling av rådgivningsverktyget Incubator Tool-
box. Toolbox var en samling av affärsutvecklingsverktyg som BizMaker har ta-
git fram i samarbete med Movexum i Gävle och MSSP i Jämtland. Samlingen 
innehåller ca 80 verktyg både egenutvecklade verktyg och verktyg utvecklade av 
andra. En verktygslåda som andra inkubatorer kunde få tillgång till utan kost-
nad.  
 
Under inledningen av projektet har projektet etablerat sju (7) kreativa inku-
batormiljöer i länets alla kommuner och genomförde rekrytering av affärsrådgi-
vare till densamma. Projektet VINK erbjöd ganska omgående regionens inno-
vatörer och entreprenörer att ta del av inkubatorns erbjudande. Projektet 
VINK utvecklade således inkubatorverksamhet så att den skulle passa hela reg-
ionens näringsliv och företag.  
 
Med hjälp av programmet Go Global har projektets målgrupp fått möjlighet att 
komma ut på exportmarknaden på ett strategiskt sätt. Med hjälp av skogsacce-
leratorn har projektet fokuserat på ett av de ”styrkeområden” som finns i reg-
ionen. 
 
6. Samhandling – regionalt och nationellt ekosystem 
När det gäller delaktiviteter under övergripande aktivitetspaket 6, finns dessa 
predicerade i bilden nedan.  

 
 
Några av delaktiviteterna som projektet har gjort under aktivitetspaketet 6, var 
att utveckla och undersöka möjligheter samt skapa närmare samarbete med in-
novationssystemen. Målet med detta var att skapa bättre förutsättning för inku-
batorbolagen via innovationssystemens kompetenser och nätverk samt med 
målet att stödja innovationssystemens uppdrag och medlemmar, företrädesvis 
näringslivet med kompetent lokal och regional inkubatorverksamhet. Flera akti-
viteter har således varit inriktade på att utöka nätverk för projektets deltagare 
med exempelvis Almi, Coompanion, lokala näringslivskontor, Nyföretagarcent-
rum, lokala uppfinnarföreningar och andra aktörer i regionen.  
 
Aktiviteter för att utveckla samarbetet med andra lokala/regionala och nation-
ella projekt som bidrar till tillväxt för inkubatorbolagen och för näringslivet, har 
exempelvis varit Ideon Innovation och deras projekt för kvinnliga entreprenö-
rer, The Yes Way. Det var ett skräddarsytt utvecklingsprogram med avsikt att 
stärka kvinnliga entreprenörer, idébärare, innovatörer, förändringsbärare och 
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företagare samt kunna erbjuda utvecklingsprogram som syftar till att skapa nya 
affärsmöjligheter. Projektet VINK har även samarbete med Women in Tech, 
för att få fler unga kvinnor att intressera sig för teknik. 
 
För att nå målgruppen entreprenörer med nysvensk bakgrund samarbetade 
projektet VINK med Länsstyrelsens projekt Integration och tillväxt i Västern-
orrland. Projektet var inriktat på innovation. Projektet har bland annat fått möj-
lighet att sprida information om projektaktiviteten "Business Start" på arabiska, 
persiska och dari via nyhetsbrev, webb och sociala medier.  
  
Projektet VINK har haft flera aktiviteter för att utveckla samarbete med forsk-
ningsinstitut och samla erfarenhet och intryck av inkubatorverksamheter. Ett 
konkret exempel är programmet skogliga startups, Forest Business Accelerator, 
som förutom SCA:s och IBMs egna forskningsenheter, har fått förstärkning av 
forskningsinstitutet Processum. Ett annat exempel var samarbetet mellan uni-
versitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige i projekt RESENS. 
Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom 
samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation med avsikt 
att öka sociala företag och få fler kvinnliga idébärare.  
 
Aktiviteterna har stärkt samordningen inom region Västernorrlands innovat-
ions-, infrastrukturs- och näringslivsutveckling genom att vara en expert för 
matchning mellan idé/idébärare och kommersialisering/affärsutveckling. 
 
7. Ordning och reda – projektledning, controller, redovisning 
När det gäller delaktiviteter under övergripande aktivitetspaket 7, finns dessa 
predicerade i bilden nedan.  
 

 
 
Några av delaktiviteterna som projektet har gjort under aktivitetspaketet 7, var 
inledningsvis att rekrytera viktiga funktioner till projektet. En nyckelfunktion 
var projektledare/controller som löpande redovisade lokala och regionala ef-
fekter i form av siffror för nya anställningar, jämställdhet, mångfald och håll-
barhet samt kontinuerligt presenterade annan fakta om regionens tillväxt.  
 
En annan aktivitet var att tillsätta projektet VINKs styrgrupp. Styrgruppen till-
sattes av representanter från alla sju (7) kommunerna samt från Almi, Coompa-
nion, Handelskammaren, Norrlandsfonden, Processum och Åkroken Science 
Park AB. 
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Flera aktiviteter har varit inriktade på uppföljning av genomförda och påbör-
jade aktiviteter i projektet samt uppföljning av indikatorer. 
 
Projektet har under aktivitetspaket 7 utfört aktiviteter som har varit inriktade på 
upphandling av exempelvis specialkompetens inom affärsutvecklingsområdet 
och följeforskning.  
 
Utfall och resultat av aktiviteterna i projektet 
Demokratikonsult har under projektets genomförande undersökt hur projektet 
VINK förhåller sig till den nationella innovationsstrategin.21 Undersökningen 
visar att projektet VINK ligger väl i linje med den nationella innovationsstrate-
gin genom att flera av projektet VINKs aktiviteter var inriktade på hållbarhet 
inom miljöområdet, jämställdhet och mångfaldsområdet genom exempelvis Fo-
rest Business Accelerator, medverkan i projektet The Yes Way samt att hela 
projektorganisationen har genomgått en diplomerande mångfaldsutbildning, ge-
nom Region Västernorrlands projekt ”Jämställd regional tillväxt”. Projektet 
VINKs acceleratorprogram Go Global samt Scandinavian Startup Week var in-
riktade mot den internationella marknaden och omfattar bland annat stöd av 
kommersialiseringsexperter, såsom stöd med processer och aktiviteter för inter-
nationalisering samt insatser från projektets affärsrådgivare. När det gäller sam-
verkan för innovationskraft var samarbetet med Västernorrlands sju kommu-
ner, som alla har lokal närvaro och torde bidra till en samverkan som ger syner-
gier och integrering av den nationella innovationsstrategins måluppfyllelse. 
  
För att lyckas med den regionala utvecklingsstrategin22 var Västernorrland be-
roende av aktörer som arbetar med innovationer både lokalt och regionalt. De-
mokratikonsult har således även undersökt hur projektet VINK förhåller sig till 
den regionala utvecklingsstrategin. En angelägen samhällsutmaning har varit 
hållbarhet inom miljöområdet. Projektet VINK har under genomförandet av 
projektet varit med och startat Forest Business Accelerator. Skogsindustrin var 
drivande för att skapa tillväxt i dagens och framtidens bioekonomi. Genom att 
korsa skogsindustrin, digitalisering och entreprenörskap ges således möjligheter 
att skapa nya lösningar för både bättre affärer och en bättre värld.  
 
En annan samhällsutmaning har varit inom jämställdhets- och mångfaldsområ-
det. Projektet VINK hade som mål att utveckla en stark och framgångsrik reg-
ional inkubatormiljö för ökad tillväxt och stärkt innovationskraft. För projektet 
VINK har det varit viktigt att nå ut med erbjudande till en mångfald av befint-
liga och potentiella företagare, då variation av affärsidéer var en bra grogrund 
för förnyelse. Därmed ökar företagens förutsättningar att bidra till långsiktigt 
hållbar tillväxt. Som en del i arbetet med att bli en inkluderande inkubator har 
hela projektorganisationen genomgått en diplomerande mångfaldsutbildning, 
genom Region Västernorrlands projekt ”Jämställd regional tillväxt”. 
  
Projektet har under genomförandet haft fem (5) utlysningar för Go Global Ac-
celerator. Ett program som bland annat omfattar stöd av kommersialiseringsex-
perter, stöd med processer och aktiviteter för internationalisering samt extra in-
satser från projektteamet med affärsrådgivare.  

21 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/en--nationell-strategi-for-hallbar-regional--tillvaxt-och-
attraktions-kraft-20152020/ 
22 Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011–2020. 
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Genom att projektet VINK verkar i Västernorrlands samtliga kommuner bedö-
mer Demokratikonsult att regionen kunde axla en del av de ökade kraven på 
kostnadseffektivitet, tillförlitlighet, trovärdighet och hållbarhet, etc.  
 
För att ta ansvar framåt för de långsiktiga effekter som projektet förväntas ge, 
behöver BizMaker fortsätta samverka, inte enkom med de sju kommunerna i 
regionen, utan också med en rad aktörer vilka behöver medverka i de innova-
tiva processer som krävdes för att utveckla både processen i sig och de verktyg 
som behövs för ett effektivt arbete. Projektet VINKs hela verksamhet har som 
direkt syfte att stärka regionens innovationskraft för hållbar tillväxt och sam-
hällsnytta. Projektet VINK arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft, 
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva reg-
ionala miljöer där företag utvecklas. Lärandet uppstår när människor och aktö-
rer möts och samverkar mellan kunskapsområden, organisationer, discipliner 
eller samhällssektorer.  
 
Demokratikonsult bedömer att projektet VINK ligger väl i linje med Västern-
orrlands regionala utvecklingsstrategi och de fyra (4) prioriterade fokusområ-
dena som var följande: 

1. Innovationsförmåga som drivkraft. År 2020 har Västernorrlands län 
drivande samverkans- och stödstrukturer för ett dynamiskt entrepre-
nörs- och innovationsklimat på hög svensk nivå. 

2. Kompetens som drivkraft År 2020 har länet ett hållbart samverkans- 
och matchningssystem som ger en effektiv arbetskrafts- och kompe-
tenstillförsel. 

3. Människan som drivkraft. År 2020 har Västernorrland byggt upp kon-
kurrenskraftiga och hållbara samhällen och livsmiljöer över hela Väster-
norrlands län som ger hög livskvalitet och skapar framtidstro, engage-
mang och öppenhet. 

4. Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft. År 2020 har Västernorr-
land på bred front i länet nått en konkurrenskraftig och hållbar tillgäng-
lighet.   

 

8. NYCKELPERSONER (N2)  

Nyckelpersoner var personer av betydande vikt för projektet utifrån den kun-
skap och erfarenhet personerna har, eller de färdigheter personerna utvecklat 
inom området. Demokratikonsult har identifierat att ledamöter i projektets styr-
grupp, den operativa gruppen samt projektets regionala finansiärer och intres-
senter var projektet VINKs nyckelpersoner. Dessa nyckelpersoner har pro-
jektets följeforskare involverat i utvärderingen främst genom analysseminarier, 
intervjuer med styrgruppen och andra intressenter samt under projektets större 
aktiviteter såsom BizMaker Day och spridningskonferens.  
 
Demokratikonsult har under hösten 2018 undersökt hur nyckelpersonerna i 
projektet VINK uppfattar projektets genomförande, relevans, förankring och 
förutsättningar att nå uppsatta mål. Den genomgående uppfattningen av nyck-
elpersonerna var att projektet var mycket väl förankrat. Eftersom näringslivs-
cheferna hade projektet VINK som en stående punkt på sina möten har inno-
vationsfrågorna även lyfts på ett nytt sätt, vilket torde bidra till att projektet 
skapar långsiktiga effekter. Kommunernas gemensamma samsyn på en stärkt 
inkubator i länet för att skapa attraktivitet samt bidra till tillväxt, var ytterligare 
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en indikation på att projektet skulle ge långsiktiga effekter. Samarbetet mellan 
de sju kommunerna uppfattas som unikt och har gett avtryck i den kommande 
regionala utvecklingsstrategin. 
 
Demokratikonsults analys av nyckelpersonerna visar att projektets aktiviteter 
var inriktat på sju (7) huvudaktiviteter och trettiofem (35) delaktiviteter. Under 
projektets gång har projektets aktiviteter och insatser successivt förändrats. 
Detta har varit en medveten strategi att förändringarna skulle ge det största 
mervärdet. Projektet har vid dessa tillfällen prioriterat aktiviteter som bedömts 
ha störst mervärde. Därigenom har projektet använt skattepengarna på ett kost-
nadseffektivt sätt. Nyckelpersonerna tycker överlag att projektet genomförts 
mycket väl av en professionell organisation. En del av lärandet i projektet var 
att stora volymer i målsättningarna sänkte kvaliteten och skapade orealistiska 
förväntningar.  
 
Nyckelpersonernas utsagor visar att det har skett en ökad anställningsgrad hos 
målgruppen (inkubatorbolagen), vilket även gett kringeffekter i övriga näringsli-
vet i regionen. Projektet har tillsammans med målgruppen (inkubatorbolagen) 
attraherat kapital till regionen. Med hjälp av programmet Go Global har pro-
jektets målgrupp fått möjlighet att komma ut på exportmarknaden på ett strate-
giskt sätt. Genom skogsacceleratorn har projektet fokuserat på ett av de ”styr-
keområden” som fanns i regionen. Nyckelpersonerna uppfattar att det funnits 
förutsättningar att nå målen med projektet VINKs stora personalstyrka med in-
novationsmiljöer placerade i länets samtliga kommuner som deltar i projektet. 
De uppger emellertid samtidigt att det skulle ha varit en ännu starkare regional 
syn på BizMaker om alla sju (7) kommunerna hade gått in med finansiering 
som motsvarade respektive kommuns antal kommuninvånare.   
 
Demokratikonsults analys visar att det finns olika åsikter om huruvida pro-
jektets horisontella kriterier har påverkat projektets genomförande och mål. Allt 
från ett ”nej inte alls” till relativt ingående information om hur kriterierna har 
påverkat projektet positivt. Flera nyckelpersoner uppfattar att projektets hori-
sontella kriterier inte har haft stor påverkan på projektets genomförande och 
mål, att de horisontella kriterierna inledningsvis har varit gömda i det dolda, 
men att i slutet av projekttiden har projektet arbetat med de horisontella kriteri-
erna. Analysen visar dock entydigt att integrationsinsatser inte har resulterat i 
det förväntade resultat. 
 
Demokratikonsults analys visar att inriktningarna i Västernorrlands regionala 
utvecklingsstrategi utgörs av regionens utmaningar såsom att nyttja Västernorr-
lands styrkor samt att bemästra hinder för en hållbar tillväxt i en alltmer kon-
kurrensutsatt värld. Ett par nyckelpersoner uppger att de vill att strategin blir 
mer hållbar genom att tillgodose andra näringar och inriktningar än traditionellt 
”manliga branscher” som skogen, säkerhet/räddning, bank/försäkring/pens-
ion, miljö-/energiteknik (Clean Tech), digital informationsförvaltning/arkiv.  
 
Demokratikonsults bedömer att det finns vissa risker med att sätta upp mål och 
indikatorer i projekt som projektet VINK, eftersom målen såväl kan un-
derskattas som överskattas, vilket i båda fallen inte ger en optimal resurshante-
ring. Demokratikonsult menar att projekt som är inriktade på innovation istället 
borde bedömas utifrån lärandet som exempelvis testa olika metoder, material, 
och genom denna erfarenhet införskaffa lärande inför nästa steg i 
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innovationsprocessen (så kallade pärlhalsbandsprojekt). Lärdomar leder till en 
ökad innovationskraft när den på olika sätt sprids över sektorer och 
branscher.23Demokratikonsult definierar projektet VINK vara ett lärande pro-
jekt, där resultatet i projektet kommer att få mindre betydelse än själva lärdo-
marna. De största framgångsfaktorerna i projektet, är just de många lärdomar 
som projektet dragit.  
 
Det är emellertid svårt att utvärdera resultatet och effekter av ett relativt kort 
projekt som projektet VINK var, då resultat av ett sådant projekt torde vara av 
långsiktig karaktär. Enligt forskningen uppnår projektet full effekt kanske först 
efter 7–10 år.24 
 
Mer att läsa om nyckelpersonernas uppfattning finns i Demokratikonsults Lä-
rande utvärderingsrapport nr 6. 
 

9. NYCKELTAL (N3)     

Nyckeltal är benämningen på tal som används för att värdera utfall i projektet 
VINK. Indikatorer är en variabel i ett nyckeltal som ger kvantitativ information 
om projektets genomförande, det vill säga en indikation på om projektets mål 
har uppnåtts. Annat projektresultat kan beskriva effekter kvalitativt i relation till 
projektgenomförandet.   
 
Övergripande mål 
Projektet VINKs övergripande mål var att regionens företag skulle utveckla 
avancerade produkter och tjänster och leda till att företagens konkurrenskraft 
och tillväxt ökade. 
Resultat: Demokratikonsult bedömer att projektet VINKs övergripande mål 
har uppfyllts genom att ha skapat en regional inkubator som erbjuder en reg-
ional tjänst som bidragit till ökad aktivitet i regionens företag, vilket givit stärkta 
förutsättningar för regionens aktörer att utveckla konkurrenskraftiga avance-
rade produkter och tjänster. En indikator som anknyter till det övergripande 
målet är huruvida inkubatorbolagen har attraherat privat riskkapital. Projektet 
har uppfyllt målet med 110 procent (22 bolag). 
 
Projektmål 
Projektet VINKs projektmål var att utveckla en stark och framgångsrik regional 
inkubatormiljö för ökad tillväxt och stärkt innovationskraft där regionens kom-
muner och aktörer långsiktigt satsade på en stark gemensam inkubator.  
Som en av de ledande aktörerna i regionens ekosystem kring innovation, var 
målet att projektet i alla delar av inkubatorn och i annan verksamhet alltid 
skulle vara en inspiratör och framgångsrikt exempel för andra aktörer, när det 
gäller arbete med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. 
Resultat: Under genomförandet av projektet har inkubatorn stärkt det region-
ala innovationssystemet och fördjupat samarbetet med Mittuniversitetet. 
Samarbetet mellan de sju kommunerna uppfattas som unikt och som t.o.m. har 
gett avtryck i den kommande regionala utvecklingsstrategin. Kommunernas ge-
mensamma samsyn på att en stark inkubator i regionen, skapar en långsiktig re-
lation till regionens företag vilket torde bidra till ökad tillväxt. Demokratikon-
sult bedömer att samsynen utgör indikator på att projektet skapar långsiktiga 

23 http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2018/02/Innovationsindex-2017.pdf  
24 Vinnova Analys VA 2015:05.  

138

mailto:info@demokratikonsult.se
http://demokratikonsult.se/
http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2018/02/Innovationsindex-2017.pdf


effekter. Under projektets gång har projektet VINK kunnat positionera sig som 
en av de ledande aktörerna i regionens ekosystem kring innovation genom Vin-
novas excellensprogram. 
 
Projektet VINK har spridit metoder och modeller som underlättar för region-
ens företags arbete med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. Projektet 
har löpande anpassat erbjudanden för att nå nya målgrupper, och i juni 2018 
blev projektorganisationen mångfaldsdiplomerad. Demokratikonsult bedömer 
att projektet bidragit till ökad kunskap om horisontellt arbete och inspirerat fö-
retagens engagemang genom att göra verktyg, modeller och metoder tillgäng-
liga. 
 
Delmål 
Projektet var indelat i fyra (4) delmål, där projektresultatet var uppdelat per del-
mål. 
 
Delmål 1 – Ökad inkubationskapacitet 
Demokratikonsult definierar begreppet inkubatorkapacitet från projektets defi-
nition av inkubator, d.v.s. utökade och stärkta processer för utveckling av affä-
rer och företag i regionen.  
 
I bifallsbeslutet stod att Projektet VINK skulle coacha 90 inkubatorbolag, varav 
28 bolag med spetsinriktning. Projektet har under projektets genomförande 
coachat 145 inkubatorbolag. Av dessa inkubatorbolag var 41 spetsinriktade, 
varav 14 inkubatorbolag som deltagit i Forest Incubator.25  
 
I bifallsbeslutet stod att projektets affärsutvecklingsprogram Business Start 
skulle ha 1 440 deltagare. Detta var enligt projektledningen en felskrivning. De-
mokratikonsult tolkar att indikatorn aldrig syftat på antalet unika deltagare, eller 
att en siffra tillkommit oavsiktligt. Projektet VINK har registrerat 457 deltagare 
i affärsutvecklingsprogrammet Business Start. VINK genomförde 96 omgångar 
av programmet, med totalt 552 träffar i Västernorrlands alla sju (7) kommuner. 
Av dessa har 12 omgångar med 90 träffar hållits på persiska/dari, arabiska och 
lättare svenska. Insatserna har letts av projektets integrationsrådgivare och ge-
nererat 10 nya företag och 30 nya arbetstillfällen till region Västernorrland.26 
 
I bifallsbeslutet stod att 50 procent av alla inkubatorbolag skulle drivas av kvin-
nor, samt att 20 procent av entreprenörerna skulle komma från en nysvensk 
bakgrund. När projektet tog slut 31 december 2018, drevs 26 procent av inku-
batorbolagen av kvinnor, medan 9 procent av entreprenörerna drevs av männi-
skor med nysvensk bakgrund.27 
 
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns det 15–20 bolag som del-
tagit i den lokala inkubatorn. Den 31 december 2018, när projektet VINK slut-
fördes, har 145 bolag deltagit i projektet.28  
 
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns det ca tio (10) platser för 
företagen att använda Den 31 december 2018, när projektet VINK slutfördes, 
finns det kontorsplatser i alla sju (7) kommunerna och det har funnits plats för 

25 Avstämning med projektledaren Katarina Wikström och affärsområdeschefen Matts Nyman, 6 februari 2019. 
26 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
27 Avstämning med projektledaren Katarina Wikström och affärsområdeschefen Matts Nyman, 6 februari 2019. 
28 Avstämning med projektledaren Katarina Wikström och affärsområdeschefen Matts Nyman, 6 februari 2019. 
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alla som önskat en plats (fanns ca 50 platser). Det fanns således fler kontors-
platser än innan projektet VINK. För att ha kontor i alla sju (7) kommunerna 
har projektet VINK köpt in ny utrustning till lokalerna, vilket har skett sedan 
december 2015.29 
 
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns det totalt sju (7) anställda 
varav fyra (4) var affärsrådgivare. Den 31 december 2018, när projektet VINK 
slutfördes, fanns det 18 anställda varav 12 var affärsrådgivare. Det har med 
andra ord anställts fler medarbetare i projektet sedan december 2015.30 
 
Delmål 2 – Öka inriktning på tillväxtbolag  
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns ett okänt antal företag i 
inkubatorn som klassades som tillväxtbolag (spetsbolag). Under projektet 
VINK har det antagits 41 bolag i acceleratorprogrammen, varav 14 bolag som 
varit deltagare i Forest Business Accelerator. Den 31 december 2018, när pro-
jektet VINK slutfördes, har det således antagits fler företag till inkubatorn som 
har klassats som tillväxtbolag/spetsbolag. 
 
I bifallsbeslutet stod att 28 procent av projektets inkubatorbolag gör affärer på 
en internationell marknad. Under projektet VINKs genomförande har 30 inku-
batorbolag (22 procent av inkubatorbolagen), gjort affärer på internationell 
marknad. 
 
I bifallsbeslutet skulle minst 24 inkubatorbolag attrahera privat riskkapital. Un-
der projektet VINKs genomförande har 22 inkubatorbolag attraherat privat 
riskkapital, d.v.s. 92 procent måluppfyllelse. 
 
I bifallsbeslutet ska minst 50 tillväxtbolag ”AB” som producerar innovativa va-
ror och tjänster startats i regionen. Projektet VINK har under projektgenomfö-
randet skapat 10 tillväxtbolag ”AB”.  
 
Delmål 3 – Öka den regionala nyttan 
Det har inte varit helt enkelt att definiera var regional nytta börjar och slutar. 
Det har emellertid framkommer att projektorganisationen anser att regional 
nytta skapas när fler företag startas i regionen och fler lokala investerare samar-
betar med inkubatorn. Demokratikonsult bedömer därför att projektet VINK 
har bidragit till ökad regional nytta genom att exempelvis bidra till att 10 nya fö-
retag startats, 30 nya arbetstillfällen har skapats, 22 bolag har attraherat riskka-
pital samt har projektet givit inkubatorbolagen ett större nätverk som fortsätter 
att leva vidare även efter projektavslut. 
  
Det är främst tjänster som utvecklas mest frekvent och väldigt få produkter, 
och det är även svårt att ge en bild över om tjänsterna är av en viss typ eller 
branschtillhörighet då inkubatorn är öppen oavsett bransch. Västernorrland har 
fått en roll att representera Sverige internationellt, blivit inbjudna till nordiska 
samarbetets utveckling av bioekonomi, och nationellt har projektet särskilt upp-
märksammats för sin starka IT-kompetens, vilka med projektets arbetsmetoder 
visat sig vara så starka att de attraherat kompetens och företag till Västernorr-
land, och företagen stannar. 
 

29 Avstämning med projektledaren Katarina Wikström och affärsområdeschefen Matts Nyman, 6 februari 2019. 
30 Avstämning med projektledaren Katarina Wikström och affärsområdeschefen Matts Nyman, 6 februari 2019. 
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I bifallsbeslutet beskrivs att investeringen ska ge 10 gånger pengarna i avkast-
ning vid projektets slut 2018. Demokratikonsult fick under projektets genomfö-
rande i uppdrag att ge förslag på hur projektet kunde beräkna projektets ROI, 
vilket visade sig inte vara en enkel uppgift. Demokratikonsults utredning resul-
terade i ett förslag till styrgruppen; ett förslag som konkluderade i ett beslut att 
enkom beräkna projektets ROI i monetär värdering. Projektet VINK har haft 
en totalbudget på 68 360 073 kronor och målet blir därför att avkastningen ska 
uppgå till 683 600 730 kronor. För att granska måluppfyllelsen krävs kvantita-
tiva nyckeltal som ger indikation huruvida investeringen varit lönsam och i vil-
ken lönsamhetsgrad. Detta görs idag med hjälp av Return on Investment (för-
kortas ROI). Enkelt uttryckt räknas ROI ut enligt nedanstående formel:  
ROI = (Vinster från investeringen – Kostnader för investeringen) 
                 Kostnader för investeringen  
 
Svårigheten i att göra en rättvis bild ligger både i att uppskatta värdet/nyttan 
samt kostnaden av det någon har investerat. Demokratikonsult uppfattar att det 
finns både en stor förvirring och snedvridning i de kriterier och indikatorer 
som används för att mäta företags ROI. Vi tycks mäta det som verkar vara nå-
got så när enkelt och undviker att mäta indikatorer och kriterier för olika 
branscher och området. Det var inte heller helt enkelt att definiera regional 
nytta. Dock framkommer det i projektdokumentation att projektorganisationen 
anser att regional nytta vaitr att fler företag startas i regionen och att fler lokala 
investerare samarbetar med inkubatorn. Projektets erfarenhet är dock att anta-
let inkomna idéer som redan varit bolagiserade, varit fler än man antog i bifalls-
beslutet. 
  
Inkubatorbolaget Devgarden har anställt nio personer sedan initiala deltagandet 
i projektet VINK men som ännu inte lanserat sin produkt på marknaden, och 
det andra exemplet är Crosser som anställt tio personer sedan deltagande i pro-
jektet, men som inte heller börjat visa någon omsättning. Två talande exempel 
som Demokratikonsult anser är talande för utmaningen i att räkna måluppfyl-
lelse för delmål 3, d.v.s. beräkna en ROI om tio gånger pengarna. 
  
För att förtydliga irrelevansen i att räkna avkastning på investerade medel fram-
kommer efter en intervju med projektets Inkubatorchef att en inkubationsfas 
handlar om att projektet stöttar idébärare att paketera sin idé i syfte att skapa 
bäst värde, och när idén är klar för lansering alternativt precis lanserats avslutas 
inkubationsfasen. Bolagets ROI går därmed inte att räkna före effekterna blivit 
mätbara. Här kan ett acceleratorprogram eventuellt komma att ta vidare stödja 
bolagen att accelerera kapitaliseringen av idén, och därmed initiera tillväxtfas. 
Ett initierande av tillväxtfas visar också sitt resultat först efter den avslutade in-
satsen. De NKI-undersökningar som mätt bolagens upplevelse och givit pro-
jektet VINK goda resultat, indikerar på att projektet når förväntningar hos del-
tagarna. Men den verkliga effekten som projektet syftat till att skapa, blir mät-
bar först efter deltagandet och därmed ligger utanför projektets uppföljning.  
 
För den som är intresserad finns Demokratikonsults utredning om ROI i Lä-
rande utvärderingsrapport nr 3.  
 
Delmål 4 – Stärkt innovationssystem inom Mittuniversitetets verksam-
hetsområde  
Delmål 4 uppnåddes delvis redan i slutet av 2016 (målet skulle uppfyllas enligt 
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projektplan först 2018), då BizMaker hade en fullskalig regional verksamhet 
med inkubatornoder i regionens samtliga sju kommuner. Projektet etablerade 
en åttonde nod på Ekerö, en för inkubatorbolag tillgänglig möteslokal med 
möjlighet att övernatta, för pitchträffar, säljmöten etc. Innan projektet VINK 
fanns bara en lokal inkubator i Sundsvall.  
 
Under genomförandet av projektet har inkubatorn stärkt det regionala innovat-
ionssystemet och fördjupat samarbetet med Mittuniversitetet. Samarbetet har 
konkluderat i ett formaliserat arbete och medfinansiering i det kommande pro-
jektet (SPRINT, 2019–2021). 
 
Horisontella mål 
Under projektets genomförande har projektet VINK utvärderat 1 440 idéer, 
coachat 145 startups, 30 inkubatorbolag har genomfört affärer på internationell 
marknad, åttioåtta 88 nya rekryteringar har gjorts, 112 miljoner kronor i attrahe-
rat kapital till Västernorrland. Av de idéer som utvärderats har 40 procent av 
idébärarna varit kvinnor, varav 30 procent kvinnor har attraherat kapital. Sämre 
var det med kvinnor som har utländsk härkomst, där var siffran noll i båda ka-
tegorierna.31  
 
Demokratikonsult har under 2018 genomfört en miljöutredning med syfte att 
bidra till att de nationella miljömålen och FN:s globala mål för hållbar utveckl-
ing ska uppnås.  
 
För att särskilt stärka kvinnligt entreprenörskap har projektet VINK bland an-
nat arbetat aktivt med Ideon Innovation och deras projekt för kvinnliga entre-
prenörer; The Yes Way. Det var ett skräddarsytt utvecklingsprogram med av-
sikt att stärka kvinnliga entreprenörer, idébärare, innovatörer, förändringsbärare 
och företagare samt kunna erbjuda utvecklingsprogram som syftar till att skapa 
nya affärsmöjligheter. Projektet VINK har även samarbete med Women in 
Tech, för att få fler unga kvinnor att intressera sig för teknik. Under våren 2018 
hölls en utbildning inom Region Västernorrlands projekt, ”Jämställd regional 
tillväxt”. Projektet VINKs hela projektorganisation erhöll mångfaldsdiplome-
ring i juni 2018. 
 
Projektet VINK har under genomförandet av projektet anställt en affärsrådgi-
vare med specialistkompetens inom mångfaldsfrågor och entreprenörskap. Af-
färsrådgivaren kommer själv från Iran men har bott i Sverige sedan många år 
tillbaka, och har arbetat främst med personer som har någon form av uppe-
hållstillstånd och arbetstillstånd (permanent eller tillfälligt). Affärsrådgivaren 
med specialkompetens har intern utbildat alla projektets affärsrådgivare inom 
olika affärskulturer.  
 
Demokratikonsult bedömer att projektet VINKs horisontella kriterier ger på-
verkan på projektets genomförande. Det uppstår emellertid en del frågetecken 
kring varför kvinnliga idébärare och idébärare från annan etisk bakgrund, trots 
att de inkommit med ett stort antal idéer, inte går vidare som deltagare i pro-
jektet.  
 
Projektets indikatorer 

31 Avstämning med projektledaren Katarina Wikström och affärsområdeschefen Matts Nyman, 6 februari 2019. 
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✓ Skapat sju kreativa inkubatormiljöer, en i varje kommun i regionen samt 
en kreativ nod på Ekerö i Stockholm. 
Resultat: Indikatorn är uppfylld.32 
 

✓ 2 000 idéer från regionen har tävlat i jagharenidé.nu och fått en första 
möjlighet för vidare utveckling. 
Resultat: 200 idéer från regionen har tävlat i jagharenidé.nu. Resultatet 
är således lägre än förväntat. Detta beror på att arbetet med projektet 
VINKs riggning och arbetsinsatser tog längre tid än vad som hade pla-
nerats och således hann projektorganisationen inte med att anordna 
tävlingen jagharenidé.nu som de hade planerat. Indikatorn är delvis 
uppfylld.33  
  

✓ 1 440 deltagare har gått affärsutvecklingsprogrammet Business Start. 
Resultat: 457 deltagare har gått affärsutvecklingsprogrammet Business 
Start. Indikatorn är delvis uppfylld.34 
 

✓ Minst 2 000 idéer har utvärderats om potentialen att bli inkubatorbolag. 
Resultat: 1 297 idéer har utvärderats att bli inkubatorbolag. Projektor-
ganisationen har emellertid utvärderat ett större antal som inte 
mätts/registrerats i CRM-systemet. Indikatorn är delvis uppfylld.35 

 

✓ Minst 200 idéer/bolag har testats i förinkubatorprogrammet. 
Resultat: 145 idéer/bolag har testats i förinkubatorprogrammet. Indi-
katorn är delvis uppfylld.36  
 

✓ Minst 100 unika bolag har fått affärsrådgivning i inkubatorprogrammet 
för Bredd och Spets. 
Resultat: 85 unika bolag har fått affärsrådgivning i inkubatorprogram-
met. Breddprogrammet finns inte kvar. Spetsprogrammet benämns en-
kom som Inkubatorprogrammet. Indikatorn är delvis uppfylld.37 
 

✓ Minst 50 nya tillväxtbolag (AB) som utvecklar innovativa varor och 
tjänster har startats i regionen. 
Resultat: 11 nya tillväxtbolag (AB) har utvecklat innovativa varor och 
tjänster i regionen. Indikatorn är delvis uppfylld.38  
 

✓ Minst 20 bolag har attraherat privat riskkapital. 
Resultat: 22 bolag har attraherat privat riskkapital. Indikatorn är upp-
fylld.39 

 

✓ Minst 25 kompetenshöjande utbildningar har genomförts för regionens 
entreprenörer/innovatörer/företag. 
Resultat: 26 kompetenshöjande utbildningar har genomförts för reg-
ionens entreprenörer/innovatörer/företag. Indikatorn är uppfylld.40 

32 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
33 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
34 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
35 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
36 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
37 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
38 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
39 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
40 Exceldokumentet Resultat VINK 20181231. 
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Europa 2020-strategin 
Projektet VINK är finansierat av bland annat regionalfonden och region Väs-
ternorrland. Regionalfondens satsningar på hållbar tillväxt är motsvarande 16 
miljarder kronor fram till år 2020. Regionalfondsprogrammen är en del av EU:s 
sammanhållningspolitik vars syfte är att stärka konkurrenskraften i EU:s länder 
och regioner. Regionalfonden utgör ett betydelsefullt bidrag till den regionala 
tillväxtpolitiken och för utveckling av näringslivet och sysselsättningen i Sve-
rige, vilket är avgörande för att hålla ihop landet.41  
 
Regionalfonden är med andra ord en del av Europa 2020-strategin. En gemen-
sam tillväxt- och sysselsättningsstrategi ska ge näring åt medlemsstaternas eko-
nomier i syfte att skapa ökad tillväxt och fler arbeten. Strategin har tre övergri-
pande prioriteringar som förstärker varandra: 

✓ Smart tillväxt. 

✓ Hållbar tillväxt.   

✓ Tillväxt för alla.42 
 
Demokratikonsult bedömer att projektet VINKs mål korrelerar med de från 
Europa 2020-strategin, då det finns mål att skapa avancerade produkter samt 
mål med fokus på jämställdhet, hållbarhet, integration och mångfald. Projektet 
VINK bidrar till regionens smarta, hållbara och inkluderande tillväxt genom att 
stärka den positiva bilden av entreprenörskapet i Västernorrland. Projektet vi-
sar resultat såsom ett växande antal idéer och företag till projektets aktiviteter, 
ett ökat antal tillväxtföretag samt nya arbetstillfällen.  
 
Särskilda mål 
Projektet VINKs särskilda mål enligt ansökan var att skapa avancerad produkt- 
och tjänsteutveckling som främjar tillväxt inom SME, små och medelstora före-
tag. Demokratikonsult bedömer att projektet VINK bidrar till att främja tillväxt 
genom att ha skapat en regional inkubator med sju inkubatornoder, en i varje 
kommun, samt en åttonde inkubatornod på Ekerö utanför Stockholm. Detta är 
en avancerad tjänst som gett stärkt innovationsförmåga bland regionens företag 
och utgjort en förutsättning att utveckla avancerade produkter och tjänster.  
 
Andra strategier 
Enligt Tillväxtverkets bifallsbeslut43 beviljas Åkroken Science Park AB stöd ur 
den Europeiska regionala utvecklingsfonden till VINK – Västernorrlands inku-
bator.  
 
Stödet tas ur det Operativa programmet för Mellersta Norrland, insatsområde 
3, Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Tillväxtverkets moti-
vering var att strukturfondspartnerskapet i programmet Mellersta Norrland 
hade prioriterat projektet VINK av följande skäl: Projektet överensstämmer 
mycket väl med Investeringsprioritering 3a. Att främja entreprenörskap, särskilt 
genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer, främja skapan-
det av nya företag och genom företagskuvöser. Vidare hade projektet en bred 
regional förankring och finansiering samt tog tillvara på resultat och 

41 http://www.naringsbloggen.se/strukturfonder/regionalfonden/16-miljarder-till-jobb-och-tillvaxt-3/ 
42 http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/51062020.htm  
43 Beslut om stöd med ärende-ID: 20200827. 
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erfarenheter av tidigare projekt. Utvecklingen av en regional inkubator var en 
viktig satsning för stärkt konkurrenskraft för företagen i Västernorrland. 
 
Demokratikonsult bedömer att projektet VINK uppfyller Operativa program-
met för Mellersta Norrland, då projektets resultat visar att indikatorerna helt el-
ler delvis uppfyllts och lett till att projektet VINK tagit en ledande roll i inno-
vationssystemet och ökat innovationsförmågan bland regionens idébärare och 
företag. Projektets stärkta samverkan har blivit en grund för fortsättningen av 
projektets långsiktiga resultat. 
 

10. SLUTSATSER OCH UTMANINGAR  

Demokratikonsults utvärdering av projektet VINK är att det har uppnått det 
övergripande målet, genom att regionens företag utvecklat avancerade produk-
ter och tjänster genom Västernorrlands Regionala Inkubator, och lett till att fö-
retagens konkurrenskraft och tillväxt ökat.44 Nedan följer en redovisning över 
effekter och resultat som har uppnåtts inom ovanstående områden. Demokrati-
konsult har för rapportens läsbarhet gjort ett urval för att sammanfattat besk-
riva de faktorer som bedömts spelat en stor roll för projektresultatet. 
 
Insatser som bidragit till stärkt inkubatorkapacitet 
Projektet VINK svarar väl mot de regionala och nationella strategierna, och alla 
kommunerna har gått in med finansiering. Kommunernas inställning till sam-
verkan och vilja att fortsätta arbeta har varit den starkaste framgångsfaktorn. 
Projektets tydliga kommunikation och mötesarenor där aktörer träffats och ut-
värderat, diskuterat och utvecklat verksamheten tillsammans med målgrupp och 
samarbetspartners har spelat en stor roll när projektet både har samordnat och 
deltagit i erfarenhetsutbyten med andra aktörer. Detta har gjort det möjligt för 
projektet att strategiskt anpassa projektets erbjudanden. 
 
Det är en bred verksamhet med många grenar och erbjudanden, den är utma-
nande och förutsätter hög kompetens på tydlighet och konsekvent kommuni-
kation samt framåtsyftande omvärldsbevakning. Projektet VINK har tagit väl 
tillvara på lärdomar och kontinuerligt förbättringsarbete för att bättre nå sina 
mål. Därutöver tillämpas styrdokument för kommunikation och PR-strategier, 
vilket leder till att projektet VINK konsekvent levererar en tydlig och engage-
rande kommunikation om verksamhetens nuläge och erbjudanden. 
 
VINK har använt sig av olika aktiviteter och insatser för att nå nya idébärare, 
företag, sprida kunskap och locka fler till entreprenörskap. Några framgångs-
rika metoder har varit: 

✓ Projektet VINK har etablerat kreativa inkubatormiljöer i varje kommun 
som tillhör regionen, samt en kreativ nod på Ekerö i Stockholm.  

✓ Idétävlingen “Jagharenidé.nu”. 

✓ Projektet mäter fortlöpande de redaktionella spridningsaktiviteternas 
genomslag och anpassar information och kanaler efter vad som funge-
rar bäst, och med det som stärker den positiva bilden av entreprenör-
skap i Västernorrland. 

✓ Anpassade erbjudanden som exempelvis behovsanpassade kompetens-
utvecklingsinsatser samt affärsutvecklingsprogram på andra språk, 
såsom engelska, persiska och arabiska samt även lätt svenska etc. 

44 Dokumentation med namn: VINKVsternorrlandsinkubator-5.pdf 
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Sammanfattningsvis bedömer Demokratikonsult att en ökad inkubatorkapacitet 
innebär att processerna till och i inkubatorverksamheten blivit effektivare än in-
nan projektet startade. Ett sätt att mäta nyckeltalen är i jämförelse med föregå-
ende projekt, ett annat sätt är att jämföra med riksgenomsnittet. Följande tabell 
visar projektet VINKs antal idéer som utvärderats respektive antal idéer som 
gått vidare i inkubatorsystemet, i förhållande till Vinnovas 18 excellenta inkuba-
torernas genomsnitt 2017. 

 

 
Som tabellen ovan visar utvärderar projektet VINK ett högre antal idéer, samt 
levererar fler antal idéer vidare i inkubatorsystemet. Antalet idéer som utvärde-
rats i projektet VINK blev årligen i snitt fyrahundra 432 idéer 1 297 under hela 
projektperioden), jämfört med rikssnittet på 251 idéer, år 2017. De antal idéer 
som har gått vidare i inkubatorsystemet, är för projektet VINK årligen i snitt 28 
(85 under hela projektperioden), jämfört med riksgenomsnittet bland rikets ar-
ton excellenta inkubatorer som är 15, år 2017 (SISP rapport, Sveriges inkubato-
rer 2018). Inkubatorers främsta uppgift är enligt SISP att erbjuda affärsutveckl-
ing från idé till kunskapsintensivt företag.45  
 
Insatser som bidragit till stärkt inriktning på tillväxtbolag 
Ett tillväxtbolag är ett bolag med ambitioner att växa till nya marknader. Pro-
jektets nisch att korsbefrukta skog med IT och entreprenörskap har blivit 
mycket uppmärksammat och öppnat nya affärsmöjligheter på internationell 
marknad. Bland annat har Plug & Play, världens största globala tech-accelera-
tor, kontaktat projektet då de letat efter strategiska partners i Norden för sitt 
program International Landing Pad Accelerator.  
 
Regionens olika inkubatormiljöer har, trots låg andel nystartade företag i pro-
jektet, gett genomslag och bidragit till att var fjärde inkubatorbolag blivit verk-
samma utanför den svenska marknaden och att åtta bolag per år i accelerator-
programmet fått privat riskkapital.  
 
Följande framgångsfaktorer med relation till aktiviteter som är inriktade på till-
växtbolag har Demokratikonsult identifierat:  

✓ Acceleratorprogrammet Forest Incubator. 

✓ Acceleratorprogrammet Go Global. 

45 SISP rapport, Sveriges inkubatorer 2018, s. 4. 
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✓ Deltagare i Scandinavian Startup Week, Slush och andra sammankoms-
ter. 

✓ Projektorganisationen har utökat sitt konsultnätverk med särskilt fokus 
på projektets startups som söker sig till den internationella marknaden. 

 
Demokratikonsults uppfattning är att projektet VINK starkt bidragit till att 
stärka tillväxtbolagen i regionen, och datan indikerar på att de tillväxtbolag som 
fått stöd äger högt förtroende bland investerare för sina produkter och/eller 
tjänster.  
 
Följande tabell visar projektet VINKs resultats förhållande i antal bolag som er-
hållit riskkapital och hur mycket, i förhållande till Vinnovas 18 excellenta inku-
batorers genomsnitt 2017. 
 

 
 
Projektet har lett till att 22 bolag har attraherat privat riskkapital om 112 miljo-
ner kronor. Projektets årliga snitt på bolag är 7,3 och 37,3 miljoner kronor, 
alltså 5,1 miljoner kronor i attraherat kapital per bolag och år.  
 
År 2017 hade 217 bolag i Vinnovas 18 excellenta inkubatorer, i snitt 12 bolag 
per inkubator, fått in 754 miljoner kronor i kapital, vilket ger ett riksgenomsnitt 
om 3,5 miljoner kronor. 
 
Demokratikonsult bedömer att det går bättre för tillväxtbolagen i Västernorr-
lands inkubator jämfört med snittet i riket, även om antalet bolag som fått risk-
kapital varit färre. Några av framgångsfaktorerna har varit ett attraktivt accele-
ratorprogram för internationalisering, samverkan och projektet VINKs sprid-
ning genom strategisk PR och kommunikation.  
 
Projektet VINK generellt sett har bra resultat när det gäller fördelningen kvinn-
liga och manliga idébärare, men en slutsats som projektledningen själva dragit 
var att kvinnor vanligtvis inte ser sin idé som internationellt gångbar. Demokra-
tikonsult bedömer att kvinnliga idébärare ger en stor möjlighet och potential 
för projekt att ytterligare stärka inriktningen på tillväxtbolag. 
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För att se vilka samhällseffekter investeringar faktiskt skapar över tid finns an-
ledning att initialt analysera utgångsläget i inkubatorbolagen. Ett utgångsläge, 
som blir företagets baslinje, kan sedan jämföras med resultatet efter insatsen. 
Sammantaget kommer en sådan relevans i nyckeltal att kräva en konsekvent 
mätning av indikatorer över tid, som också uppmanas i innovationsstrategin 
(2012). 
 
Insatser som bidragit till att stärka den regionala nyttan 
Inställningen till samverkan inför, under och efter projektet mellan de sju kom-
munerna uppfattas av intressenterna som unikt, och har bland annat gett av-
tryck i den kommande regionala utvecklingsstrategin, som kan komma ge möj-
ligheter åt fler näringar i regionen. 
 
För att nå framgång med projektets deltagare har kommunikationen spelat en 
avgörande roll för att skapa förtroende i målgrupperna. En framgång som 
skapat förtroende i alla målgrupperna har varit det framåtsyftande varumärkes-
bytet (år 2016) från Åkroken Business Incubator till BizMaker. Processen med 
den grafiska profilen tog utgångspunkt i mångfald och jämställdhet, vilket resul-
terade i ett synligt modernt, globalt och inkluderande varumärke.  
 
Projektet VINK har arbetat med fokus på hållbar tillväxt (ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt) och bidragit till att hållbarhetsperspektivet kommer att få 
större plats i det regionala strategiarbetet. För att på sikt genomsyra de horison-
tella kriterierna (miljö, jämställdhet och integration) i projektet har projektorga-
nisationen arbetat fram en jämställdhetsplan samt rekryterat en affärsrådgivare 
med specialistkompetens inom mångfaldsfrågor. Alla inkubatorföretag har 
dessutom erbjudits stöd att ta fram en hållbarhets- och jämställdhetsplan samt 
utreda företagets miljöpåverkan.  
 
För att skapa långsiktigt hållbar tillväxt så har projektet VINK använt olika me-
toder och verktyg. Några framgångsrika metoder har varit:  

✓ All publicitet har utgått från ett horisontellt mål att stärka den positiva 
bilden av entreprenörskap i Västernorrland. 

✓ Det regionala perspektivet och samverkan har givit legitimitet åt kom-
munernas innovationsarbete.  

✓ Näringslivscheferna har haft en särskild och stående punkt på sina mö-
ten om projektet VINK.  

✓ Projektet blev mångfaldsdiplomerat och har utformat handlingsplaner 
för att fortsätta arbeta med mångfald och inkludering på ett systema-
tiskt sätt i regionens utvecklingsarbete.  

✓ Projektets etablering av nätverk och noder skapar mötesplatser för ut-
byte av kompetens och lärande. 

✓ Samverkan med Ideon Innovation, har skapat medverkan i projektet 
The Yes Way som syftar till att öka inflödet av kvinnliga entreprenörer 
inom inkubatorsystemet etc. 

 
Demokratikonsult bedömer att det finns skillnader i uppfattning av värdeskap-
andet i kvinnliga respektive manliga idéer. För att bidra till stärkt regional nytta 
ingår horisontellt arbete. Det förväntas att offentliga medlen disponeras så jäm-
ställt som möjligt, vilket sätter ljus på behov av vidare analys av bakomliggande 
orsaker till att fördelningen av utvärderade idéer som gått vidare i program i 
förinkubatorn eller inkubatorn skiljer sig markant mellan kvinnor och män. 
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Demokratikonsults uppfattning är att målet att skapa regional nytta till stor del 
byggs från alla kort- och långsiktiga synergieffekter och mervärden som pro-
jektet VINK skapat, exempelvis genom lärande och samverkan. Effekter som 
påvisar ”regional nytta” är svårare, men allt viktigare att mäta i en kunskapseko-
nomi. Utmaningsdriven innovation kan vara ett sätt att arbeta med idéer som 
lyfter klimatmässiga och sociala effekter som kvantifierbar regional nytta. 
 
En inkubationsfas handlar om att projektet stöttar idébäraren att paketera sin 
idé i syfte att skapa bäst värde, när idén är klar för lansering eller precis lanse-
rats avslutas inkubationsfasen. Här kan ett acceleratorprogram stödja bolagen 
att accelerera kapitaliseringen av idén, och initiera tillväxtfas. NKI-undersök-
ningar har mätt bolagens upplevelse och givit projektet VINK goda resultat, 
men effekterna efter projektgenomförandet som är den verkliga effekten pro-
jektet syftar till att skapa. Det är främst tjänster som utvecklas mest frekvent 
och väldigt få produkter, men det är svårare att ge en bild över om tjänsterna är 
av en viss typ eller branschtillhörighet då inkubatorn är öppen med bredd och 
spets oavsett bransch. Västernorrland har fått en roll att representera Sverige 
internationellt, blivit inbjudna till Nordiskt Samarbetes utveckling av bioeko-
nomi, och nationellt har projektet särskilt uppmärksammats för sin starka IT-
kompetens. Projektets arbetsmetoder har visat sig vara så starka att de attrahe-
rat kompetens och företag till Västernorrland, och företagen stannar. 
 
4. Insatser som bidragit till att stärka innovationssystem inom Mittuni-
versitetets verksamhetsområde 
Innan projektet VINK fanns en lokal inkubator i Sundsvall. Under projektets 
första år hade organisationen etablerat en fullskalig regional verksamhet med 
inkubatornoder i regionens samtliga sju kommuner.  
 
Kommunernas gemensamma samsyn på att en stark inkubator i regionen 
skapar en långsiktig relation till regionens företag bedömer Demokratikonsult 
bidrar till ökad tillväxt.  
 
Projektet VINK har spridit metoder och modeller som underlättar för region-
ens aktörers och företags arbete med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbar-
het. Projektet har löpande anpassat erbjudanden för att nå nya målgrupper, och 
i juni 2018 blev projektorganisationen mångfaldsdiplomerad. Demokratikonsult 
bedömer att projektet bidragit till ökad kunskap om horisontellt arbete och in-
spirerat företagens engagemang genom att göra verktyg, modeller och metoder 
tillgängliga.  
 
Nedan följer några av de framgångsrika metoder som stärkt Mittuniversitetets 
verksamhetsområde och som haft en särskild betydelse för måluppfyllelsen:  

✓ Anpassat projektets erbjudande efter deltagarnas behov. 

✓ Fördjupad samverkan med Mittuniversitetet. 

✓ Gemensamma insatser för att bättre ta tillvara inkubatornoders resur-
ser.  

✓ Kommunernas samsyn har resulterat i ett större nätverk kring regionens 
innovationssystem. 

✓ Samarbetet mellan de sju kommunerna har gett avtryck i den kom-
mande regionala utvecklingsstrategin. 

✓ Samverkan med andra projekt och verksamheter. 
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✓ Samverkan mellan regionens sju (7) kommuner.  

✓ Spridning av metoder som underlättar arbetet. 

✓ Utökat nationellt och internationellt nätverk. 

10.1 FRAMGÅNGSFAKTORER 
Vad är det som gör ett projekt lyckat? Det är en fråga som vi som följeforskare 
har ställt oss när vi arbetat med projektet VINK. Under arbetet som följeutvär-
derare har Demokratikonsult upptäckt faktorer som är särskilt gynnsamma för 
att projektet ska nå sitt syfte och mål. I analysen av framgångsfaktorer har vi 
bland annat ställt följande frågeställningar: 

- Finns det en samsyn inom projektet? 
- Finns det något speciellt arbetssätt eller aktiviteter som främjar målupp-

fyllelsen?  
- Hur ser organisationen ut? 
- Vad har anställda för betydelse? 
- Vilka arbetssätt är synliga?  
- Vilka faktorer bidrar till måluppfyllelsen?  
- Vilken syn har omvärlden på inkubatorn som företeelse? 
- Är projektet förankrat?   

 
Demokratikonsult bedömer att samverkan och samsynen utgör indikator på att 
projektet skapar långsiktiga effekter. Demokratikonsults utvärdering visar att 
det finns flera framgångsfaktorer hos projektet VINK.  En del av dessa är att: 

✓ Kärnan i projektet har varit intakt under projektets genomförande.  

✓ Leveransen av projekt VINK har hållit hög kvalitet.  

✓ Professionell projektledning. 

✓ Projektet har fokuserat på möjligheterna och sett det som är positivt. 

✓ Projektet har haft en engagerad och intresserad styrgrupp. 

✓ Projektet har haft ledningsgruppsmöten flera gånger om året. 

✓ Projektet har haft strategiska upphandlings- och rekryteringsprocesser. 

✓ Projektet har haft en lång tidshorisont med fortsatt kontakt med tidi-
gare alumner. 

✓ Projektet har haft ett brett nätverk.  

✓ Projektet har haft fokus på leveranser och resultat.  

✓ Uppföljning och utvärdering. 

✓ Projektet har varit kostnadseffektivt. 

✓ Projektet har letts med systematisk dokumentation, uppföljning av re-
surser och prestationer. 

✓ Projektet har lärt av rekryterade konsulter för att vinna kompetensen in-
house. 

✓ Projektet har pushat för möten med investerare och att bygga person-
liga nätverk. 

✓ Projektet har tillämpat gemensamma definitioner. 

✓ Projektet har tillämpat tydliga kriterier, förväntningar och validerings-
processer vilka finns dokumenterade. 

✓ Projektet har möjliggjort distansmöten med digital teknik. 

✓ Projektet har varit internt väl förankrat bland medarbetare och i hela 
Science Parken. 

✓ Projektet har erbjudit en infrastruktur som är strategisk och kan behov-
sanpassats. 
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✓ Projektet har samverkat med andra inkubatorer och är engagerade i 
branschorganisationen SISP. 

✓ Projektet har tillhandahållit viktiga stödfunktioner såsom expertkun-
skap, ekonomi och kommunikation. 

✓ Projektet har varit efterfrågat av nationella/internationella aktörer. 

✓ Särskilt rekryterad affärscoach med inriktning på mångfald.  

✓ Projektets kommunikation.  

✓ Samsyn och förankring av projektet VINK hos samarbetspartnerna. 

 
10.2 FRAMTIDA UTMANINGAR  
För att uppnå långsiktiga effekter av projektet krävs mer än att resultatet sprids. 
Det krävs strategiskt planerat påverkansarbete, vilket är ett omfattande arbete 
som projektet VINK har gjort. Demokratikonsult bedömer projektet VINK 
som ett lyckat projekt, och ett av de bästa i sitt slag, som vi på Demokratikon-
sult har haft förmånen att ha arbetat med. Projektet VINK har varit framgångs-
rikt tack vare en strukturerad, kunnig och engagerad projektorganisation som 
ständigt arbetat med förbättringar och riskhantering som har inneburit ett hårt 
arbete för de anställda.  
 
Demokratikonsult har haft svårt att göra en rättvis bedömning av de långsiktiga 
effekterna av projektet, då flera av de effekterna är så kallade ”mjuka faktorer”, 
som exempelvis ökat lärande, nätverksbyggande, kunskapshöjande, etc. Det är 
med andra ord svårt att utvärdera ett relativt kort projekt, då “hårda fak-
torerna” är av en långsiktig karaktär. Enligt forskningen torde projektet uppnå 
full effekt först efter 7–10 år, en utmaning är därför att systematisera data för 
viktiga resultatindikatorer i en allt snabbare föränderlig värld.  
 
För att spegla nyanseringen i de samhällsekonomiska effekter som förväntas 
komma ur projektets aktiviteter, krävs att projektet beslutar om vilka kriterier 
som mäter en rättvis bild och ger underlag för vinsternas prognosarbete. När 
ett inkubatorprojekt mäter kvantitativa eller kvalitativa effekter bör de bestå av 
en blandning av olika indikatorer så som:46  

- Inputrelaterade indikatorer. 
- Effektrelaterade indikatorer. 
- Outputrelaterade indikatorer 

 
Följande åtta (8) utmaningar har Demokratikonsult identifierat:  
En utmaning för inkubatorer är att lärdomar förväntas fortsätta skapa nytta ef-
ter projektgenomförandet och för det behövs en tydlig aktörskarta och struk-
tur/strategi för digitalisering/AI utvecklas. 
 
En andra utmaning som en framtida inkubator har är att kontinuerligt hitta 
strukturer för att positionera erbjudanden som efterfrågas, och långsiktigt 
kunna förvalta relationer och förtroende som har byggts upp under projektti-
den.  
 
En tredje utmaning är att säkerställa metoder för att skapa så jämställd fördel-
ning av våra gemensamma resurser som möjligt. T.ex. genom räkna bredare på 
samhällsekonomiska effekter samt integrera agenda 2030 redan i kvalificeringen 
av idéer. 

46 Definitioner av densamme på sida 6–7 i föreliggande rapport 
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En fjärde utmaning är att förbereda och motivera entreprenören att lyfta 
blicken mot internationella marknader och att fortsatt behålla positionen som 
en av Vinnovas excellenta inkubatorer. 
 
En femte utmaning är att fortsätta bidra till Sveriges ökade konkurrenskraft i en 
global kunskapsekonomi, för det krävs en stabilare finansiering för förvaltning 
av BizMakers resultat och effekter.   
 
En sjätte utmaning är fördela medel för investeringar i branscher som inte om-
nämns i den regionala utvecklingsstrategin och att påverka RUS utifrån de lo-
kala förutsättningarna. 
 
En sjunde utmaning är att skapa inkubatorprogram som har möjlighet att ta till-
vara på idéer utan en idébärare. Inkubatorprojekt som erbjuder idéer, inte bara 
idébärare, vägar in i systemet skulle innebära att färre goda idéer gick till spillo.   
 
En sjunde utmaning är att fortsätta bidra till att skapa attraktivitet i regionen, 
genom att erbjuda fler acceleratorprogram med spets, inom besöksnäring samt 
regionens styrkeområden.  
 
En åttonde och sista utmaning är att begränsa projektberoende och skapa lång-
siktighet. 
 

 
47 

 

47 Peer review 19 maj 2018 

 

 

Sagt om projektet VINK: 
”BizMaker är en välutrustad, väl genomtänkt organisation med hög kompetens inom såväl affärsutveckling som led-

ningsfunktioner, samt bäst i Sverige på kommunikation och marknadsföring.”   

 

 

152

mailto:info@demokratikonsult.se
http://demokratikonsult.se/


KÄLLFÖRTECKNING 

Källhänvisningarna består av såväl refererad litteratur som litteratur som på an-
nat sätt har påverkat innehållet. 

BÖCKER OCH ÖVRIGA KÄLLOR 
Blomqvist, C (avhandling från 2012). Samarbete med förhinder - Om samar-
bete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj. 
 
Brulin Göran, Svensson Lennart (2011). Att äga, styra och utvärdera stora projekt: 
Studentlitteratur. Nytta med följeforskning. En vägledning för utvärdering av strukturfon-
derna 2007–2013 (2008). 
 
Den nationella innovationsstrategin. https://www.regeringen.se/informations-
material/2015/10/en--nationell-strategi-for-hallbar-regional--tillvaxt-och-at-
traktions-kraft-20152020/ 
 
Demokratikonsult (2016), Lärande utvärderingsrapport nr 1, Projektet VINK (Rap-
port 2016:1). Stockholm.  
 
Demokratikonsult (2016), Lärande utvärderingsrapport nr 2, Projektet VINK (Rap-
port 2016:2). Stockholm.  
 
Demokratikonsult (2017), Lärande utvärderingsrapport nr 3, Projektet VINK (Rap-
port 2017:3). Stockholm.  
 
Demokratikonsult (2017), Lärande utvärderingsrapport nr 4, Projektet VINK (Rap-
port 2017:4). Stockholm.  
 
Demokratikonsult (2018), Lärande utvärderingsrapport nr 5, Projektet VINK (Rap-
port 2018:5). Stockholm.  
 
Demokratikonsult (2018), Lärande utvärderingsrapport nr 6, Projektet VINK (Rap-
port 2018:6). Stockholm.  
 
Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011–2020.  

 
GRI-standard 203/Disclosure 203-2 Indirect Economic Impacts/Significant indirect 
economic impacts 2016. 
 
Jerkedal, Åke (2005). Utvärdering – steg för steg: Norstedts Juridik. 
 
Länsstyrelsen i Stockholms län (2000). Handbok Jämställdhet i ledningssystem 
– en metod för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. 
 
Norstedts svenska ordbok. Norstedts Akademiska Förlag (2008). Norstedts 
svenska ordbok – 72 000 ord och fraser. 
 
Regeringen (2012). Regeringens proposition – forskning och innovation. I: Ut-
bildningsdepartementet (ed.). Stockholm: Fritzes. 
 

153

mailto:info@demokratikonsult.se
http://demokratikonsult.se/
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=publisher%3ANorstedts%20Akademiska%20F%C3%B6rlag


SISP rapport (2018), Inkubatorexcellens - Swedish Incubator & Science Parks, Sveri-
ges inkubatorer. 
 
Sandberg Bo, Faugert Sven (2007). Perspektiv på utvärdering: Studentlitteratur. 
 
Sandström, C. (2014). Var skapades Sveriges 100 största innovationer? Reforminsti-
tutet. 
 
Sweco Eurofutures rapport (2010). En utvärdering av lärsystemen i struktur-
fonderna.  
 
Svensson, Brulin, Jansson, Sjöberg (2009). Lärande utvärdering genom följeforskning: 
Studentlitteratur.  
 
Tornnquist, Bo (2014). Projektledning. Sanoma utbildning. 
 
Vedung, Evert (1998). Utvärdering i politik och förvaltning: Studentlitteratur. 
 
Vinnova Analys VA 2015:05. FoU-program för små och medelstora företag – 
metodologiskt ramverk för effektanalyser.   

 

HEMSIDOR 
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-
eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-
och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html 
 
http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2018/02/Innovationsindex-
2017.pdf  

 
http://eu.tillvaxtverket.se/down-
load/18.661748141551692c5be240e9/1466085087297/Planera+3.4.pdf 
 
http://www.naringsbloggen.se/strukturfonder/regionalfonden/16-miljarder-
till-jobb-och-tillvaxt-3 
 
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/10/en--nationell-stra-
tegi-for-hallbar-regional--tillvaxt-och-attraktions-kraft-20152020/ 
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/51062020.htm  
 
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2015-01-
15-digitaliseringens-bidrag-till-tillvaxt-och-konkurrenskraft-i-sverige.html 
 
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-
eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-
och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html 
 
https://www.interregeurope.eu/erudite/seroi-documents/  

ANNAT MATERIAL 
Projektansökan till Tillväxtverket, om projektmedel för projektet VINK, Till-
växtverkets bifallsbeslut med bilagor med ärende-ID: 2020 08 27, beviljas Biz-
Maker f.d. Åkroken Science Park AB. Åkroken Science Park AB. Direktiv och 

154

mailto:info@demokratikonsult.se
http://demokratikonsult.se/
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html
http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2018/02/Innovationsindex-2017.pdf
http://www.reglab.se/wp-content/uploads/2018/02/Innovationsindex-2017.pdf
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2015-01-15-digitaliseringens-bidrag-till-tillvaxt-och-konkurrenskraft-i-sverige.html
http://www.tillvaxtanalys.se/publikationer/rapport/rapportserien/2015-01-15-digitaliseringens-bidrag-till-tillvaxt-och-konkurrenskraft-i-sverige.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/guider-och-vagledningar/handbok-for-eu-projekt/planera/grundlaggande-forutsattningar/uppfoljning-utvardering-och-larande/riktlinjer-for-utvardering.html
https://www.interregeurope.eu/erudite/seroi-documents/


riktlinjer från Tillväxtverket. Förfrågningsunderlag för utvärdering av projektet 
VINK. BizMakers verksamhetsplan, Exceldokumentet Resultat VINK 
20181231. Minnesanteckningar, avstämningar, protokoll och övriga projektdo-
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Del 1 -  Lägesrapport  
Avser innevarande rapportperiod. Ifylld rapport bifogas som fil (pdf) i Min ansökan under ru-
briken ”Lägesrapport”. 
 

 
 

1. Grundinformation  
Projektnamn Ärende-ID 

VINK - Västernorrlands inkubator 2016-2018 20200827 

Stödmottagare Organisationsnummer 

Åkroken Science Park AB 556527-6176 

Redovisningsperiod fr.o.m t.o.m Lägesrapport nr. 

2019-01-01 2019-04-30 19 

Projektets startdatum  Projektets slutdatum 

2016-01-01 2018-12-31 

 

2. Gör en övergripande beskrivning av projektets verksamhet  

Beskriv övergripande vad ni arbetat med i projektet under aktuell redovisningsperiod. Redo-
görelsen bör innehålla beskrivning av: 
- övergripande verksamhet 
- hur ni arbetat mot mål och delmål 
- eventuella avvikelser från projektbeslutet 
- eventuella ändringar 
- hur ni arbetat med horisontella kriterier 
- vilka processer som initierats 
- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.  
 

Under avslutningsarbetet jan-apr 2019 har uppgiften koncentrerats till projektets slutarbete, ett 
slutarbete som sammanfattar följande punkter: 
 
Insamling av material 
Sammanställning av resultat & uppföljning av indikatorer 
Spridning av resultat 
Avstämningar med följeforskaren 
Arbete med slutrapport 
Ekonomisk uppföljning av projektet 
Slutrekvisition 
På plats-besök av Tillväxtverket 
 

För övergripande sammanfattning av projektets genomförande, aktiviteter och löpande utveckling, se tidigare 
lägesrapporter för VINK, nr 1-18, Lärande utvärderingsrapporter nr 1-6, samt Startup Västernorrland nr 1-
6. 
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3. Beskriv genomförda aktiviteter 

Beskriv de aktiviteter och därtill kopplade delaktiviteter som genomförts under aktuell period. 
Utgå från aktiviteterna som framgår av ert beslut. 
 
Akt. Delakt Aktivitetsbenämning Beskrivning 

☐ ☐ Insamling av material 
Sammanställning av resultat & 
uppföljning av indikatorer 
Arbete med slutrapport 
 
 

Under perioden har projektcontroller 
genomfört insamling av det material som 
krävts för att kunna slutföra mätning av 
resultat och uppföljning av projektets 
indikatorer samt kvalitetssäkring av 
dessa. Projektet har haft interna 
uppföljningsmöten under 
avslutsperioden för att följa upp 
projekets resultat och lärdomar för att se 
hur nästa projekt kan förberedas och 
riggas på bästa sätt enligt dessa. Projekt 
VINK har mätt sitt resultat regelbundet 
genom hela projektet och redovisat sina 
aktiviteter, måluppfyllelse, 
bolagsframgångar osv. i 18 st 
lägesrapporter. Under avslutsperioden 
har arbetet med projektets 
sammanfattande slutrapport genomförts 
och lämnats in. 

☐ ☐ Spridning av resultat 
 

Projektets resultat har kontinuerligt 
spridits under projektets gång, bland 
annat genom kommunikationsinsatser 
för inkubatorbolagen och BizMakers 
övriga verksamhet. Projektet VINK har 
fått uppmärksamhet genom regionala 
radioinslag samt lokala, regionala, 
nationella och internationella inslag i 
media gällande startups, event och 
program (projektets delaktiviteter). 
Projektet VINK hade två utskickslistor 
för nyhetsbrev: Incubator Buzz, ett 
månadsutskick med nyheter för extern 
marknadsföring med spridning till ca     
2 800 prenumeranter, samt ett 
veckobrev, som skickades ut veckovis för 
intern information till anställda och 
inkubatorbolag. Var sjätte månad har en 
sammanfattande publik rapport, Startup 
Västernorrland producerats. Under 
perioden jan-apr 2019 har den sjätte 
upplagan av Startup Västernorrland 
producerats och spridits både fysiskt och 
digitalt till alla våra intressenter, 
finansiärer, samverkanspartners, 
inkubatorbolag, politiker osv. i alla våra 
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kanaler. Projektledaren har även löpande 
under hela projekttiden och under 
avslutsperioden mätt och sammanställt 
VINKs resultat kommunvis och 
rapporterat detta till kommunerna. 
Projektet har även haft möjlighet att 
genom regelbundet erfarenhetsbyte 
(Erfa) tillsammans med Sveriges övriga 
inkubatorer och Science Parks sprida 
känndom om verksamheten och goda 
exempel från VINK, detta även under 
avslutsperioden. Tack vare vårt 
framgångsrika arbetssätt och goda 
resultat har att andra inkubatorer och 
science parks visat stort intresse att ta 
lärdom från oss, vilket gett vår 
verksamhet legitimitet och förankring. 
VINKs slutrapport har spridits till 
samtliga finansiärer, intressenter och 
samverkanspartners, samt även internt 
inom projektets organisation. 

☐ ☐ Avstämningar med följeforskaren 
 

Under projektet har en tät 
kommunikation med projektets 
följeforskare genomförts genom 
avstämningsmöten, fysiskt och per 
telefon och mejl. Följeforskaren har 
producerat sex (6) st lärande 
utvärderingsrapporter där olika 
undersökningar som intervjuer med 
intressenter, analysseminarier för 
styrgruppen, intervjuer med alumner, 
intervjuer med nyckelpersoner osv. 
redovisats. Under avslutsperioden har 
följeforskaren skrivit och lämnat in sin 
sammanfattande slutrapport för projekt 
VINK. 

☐ ☐ Ekonomisk uppföljning av projektet 
Slutrekvisition 
 
 

Genom hela projekttiden samt under 
avslutsperioden har vi haft regelbunda 
möten i ledningsgruppen gällande 
uppföljning av projektets ekonomi. 
Under projektperioden har projektet 
genomfört 18 rekvisitioner (tom. dec 
2018) samt den sista rekvisitionen, som 
innefattar avslutsperioden jan-apr 2019 
och innehåller upparbetade 
personalkostnader samt 
konsultkostnader bland annat för 
följeforskning och ekonomi. I övrigt har 
projektet fortsatt att jobba i enlighet med 
uppsatta kvalitetsrutiner för enklare 
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hantering kring redovisning, 
rapportering och fakturering. Projektet 
har kontinuerligt arbetat med ständiga 
förbättringar och lärande kring rutiner 
genom hela projekttiden. 

☐ ☐ På plats-besök av Tillväxtverket 
 

Den 4 mars 2019 genomförde 
Tillväxtverket ett På plats-besök hos 
projekt VINK då projektet fick möjlighet 
att visa en sammanfattning av hela 
projektet, samt svara på frågor från 
Tillväxtverkets föreskrivna protokoll. 
Även stickprov gällande inventarier och 
skyltar utfördes.  

 
 

4. Beskriv resultat och utfall under aktuell redovisningsperiod 

Redogör för vilka direkta resultat och utfall som projektet uppnått. Beskriv även kopplingen 
mellan projektets målsättning och det specifika mål som projektet beviljats stöd inom. 
Tänk på att utfallen på de valda indikatorerna ska redovisas i tabellen i avsnitt 5. 
 

Projekt VINKs resultat och effekter och lärdomar samt samverkan har övergått i det 
efterträdande projektet SPRINT. I samband med projektets rekvisitioner löpande har vi lämnat 
in projektdeltagarnas ifyllda blanketter gällande försumbart stöd. Under slutarbetet har inga 
ytterligare blanketter inkommit. 

 

5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod 

Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i direkt i formuläret i Min ansökan. Formuläret för 
indikatorrapportering i Min ansökan finns under rubriken ”Lägesrapport”. Utgå från ert beslut 
om stöd. 
 
Se del 2 – Slutrapport. 

 

6. Övriga utfall och/eller goda exempel  

Här kan ni lyfta fram övriga utfall eller goda exempel som skapats inom projektet och som 
knyter an till projektets mål men som inte direkt belyses av indikatorerna. Exempel på detta 
kan vara utveckling av nya varor och tjänster, insatser som bidragit till företags konkurrens-
kraft, särskilt framgångsrika arbetssätt mm. 
 

Några exempel på projekt VINKs framgångar: 
 
Det regionala bandet – Projektet VINK möjliggjorde att bandet mellan alla Västernorrlands 
kommuner kunde knytas ihop i samverkan och med BizMaker som nytt vasst varumärke på den 
regionala inkubatorn fick vi ett konkret verktyg för att attrahera och effektivisera den lokala och 
regionala företagsutvecklingen. 
 
Forest Business Accelerator – Programmet är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och 
BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer. I acceleratorn genereras helt nya 
lösningar för både bättre affärer och en grönare värld. Efter ett noggrant urval av företag från 
hela Sverige antas 5-10 stycken till programmet årligen. Företagen väljs ut för sin potential att 
förnya skogsindustrin med sina innovationer. Under projekt VINK har programmet genomförts 
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i två omgångar och gett väldigt fina resultat. I stort sett alla bolag har haft en produkt eller tjänst 
som åstadkommer en positiv miljöförändring och det finns internationellt intresse för flera av 
bolagen. T ex Envigas har fått 22,5 miljoner kronor i  stöd från regeringens satsning  
Klimatklivet för att etablera sin nya anläggning som ska förädla skogsrester till biokol och 
bioolja. Företaget arbetar med produktion av biokol, bioolja och energigas och använder främst 
rester från skogsindustrin, jordbruket och processindustrin. De förser industrin med biokol 
istället för fossilt kol, bioolja till raffinaderier för att bli grön diesel, bensin och flygbränsle och 
att förse det lokala fjärrvärmenätet med grön energi. 
  I juni hölls en konferens och workshop för Östersjöregionens samarbetsländer i Köpenhamn 
på temat digitalisering inom bioekonomi. Nordiska Ministerrådet (de nordiska regeringarnas  
officiella samarbetsorgan) gav oss förtroendet att presentera BizMakers verksamhet och Forest 
Business Accelerator som det svenska framgångsexemplet på området. Vi deltog även på den 
efterföljande workshopen med ministerrådet. 
 
Scandinavian Startup Week – Aktiviteten ger startups möjlighet att utveckla sina internationella 
nätverk och skapa nya affärsmöjligheter i Kanada och Nordamerika. Resan har genomförts två 
gånger under projekt VINK och samarrangeras av BizMaker i Västernorrland, Företagsfabriken i 
Kronoberg, Kalmar Science Park och Movexum i Gävleborg. Kanada har en väldigt offensiv 
inställning till innovation och ett välkomnande affärsklimat med oerhört förmånliga villkor för 
företag som vill göra affärer där. Genom ett gediget program lyckades bolagen etablera nya 
kontakter med allt ifrån kunder, samarbetspartners och intresserade investerare. Bolagen 
besökte även kanadensiska handelskontor, inkubatorer och hubbar för utveckling och hade alla 
även bokat in egna affärsmöten i Kanada. Denna aktivitet har varit så framgångsrik att den 
skapat intresse nationellt. Bland annat har vi blivit inbjudna av Vinnova för att sprida kunskap 
om vårt arbete. 
 
Goda resultat av projektets startups -  ett axplock: 

- Indivds AI-lösning för att följa köpbeteenden beskrivs som världsledande av 
internationella forskare. Tekniken gör det möjligt för fysiska butiker att inhämta unika 
och anonymiserade kundinsikter som tidigare bara varit möjligt online. I oktober lyftes 
bolaget fram på University of Oxford och i november säkrade bolaget 3,1 miljoner 
kronor för fortsatt utveckling. 

- Tisha har tagit fram en internationell motsvarighet till den svenska banktjänsten Swish; 
betalningar i realtid konto till konto, via telefonnummer. Betallösningen har väckt 
intresse från banker över hela världen och bolaget har lyfts fram på den internationella 
konferensen Hong Kong FinTech Week. 

- Sideline Labs bygger sportspel för mobilen, och har tagit in totalt 5 miljoner kronor 
under 2018 för att fortsätta utveckla sitt amerikanska fotbollsspel. Spelet beräknas 
lanseras under andra halvåret 2019. 

- Vår samverkanspartner IBM har utsett Devgarden till en av sina prioriterade startups i 
Sverige. Bolaget utvecklar en digital plattform för hästbranschen med potential att nå 
200 miljoner användare globalt.   

- Organofuel Sweden har tecknat globalt avtal med Colabitoil gällande licensiering  
av sitt gröna drivmedel. Avtalet är exklusivt i 50 år och omfattar produktion av  
förnybart flygbränsle och bensin på Organofuels internationellt patentsökta teknik. 
Avtalet innefattar även rättigheter att på licens upplåta andra bioraffinaderier att 
producera drivmedlen. 

- Haldor har utvecklat en digital lärplattform för skolor och har utsetts  till “Microsoft 
Country Partner of the Year” för Sverige 2018. På konferensen “Inspire” i Las Vegas, 
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USA, tog de emot sitt pris. Bolaget premierades för sin förträfflighet inom innovation 
och implementering av kundlösningar baserade på Microsofts lösningar.   

 
Vinnova Excellens – BizMaker blev 2017 utvald till en av Sveriges främsta inkubatorer. Vinnovas 
Inkubationsstöd Excellens riktar sig till högkvalitativa inkubatorer som uppvisar förmåga att 
framgångsrikt stödja utveckling av affärsidéer i nya kunskapsintensiva företag med stor 
internationell potential. Syftet med inkubatorstödet är att det ska bli fler nya kunskapsintensiva 
tillväxtföretag i Sverige. 
 
Nationell Peer Review – BizMakers hela verksamhet har genomlysts två gånger under projekttiden  
på uppdrag av branschorganisationen SISP (Swedish Incubators and Science Parks). En Peer 
Review är en slags kollegial granskning av verksamheten. I grupper om fyra genomlyser 
inkubatorerna varandras verksamheter med hjälp av en standardiserad metod. Genomlysningen 
utgår från en av branschen utvecklad beskrivning av vad en så kallad excellent inkubator bör 
innehålla. Ett självskattningsinstrument beskriver styrke- och utvecklingsområden. Dessutom tar 
varje inkubator fram ett presentationsmaterial så att övriga inkubatorer kan ställa relevanta 
frågor och ge feedback. Detta har varit ett viktigt verktyg för att säkerställa projektets långsiktiga 
effekter och resultat och genom att kvalitetssäkra våra tjänster framåt. Enligt de inkubatorer som 
genomförde en genomlysning av vår verksamhet imponerar Västernorrlands inkubator med sin 
kompetenta affärsutveckling och starka regionala riggning. BizMaker ses dessutom som ett 
föredöme inom strategiskt varumärkes- och kommunikationsarbete. 
 
Erfarenhetsutbyte - Projektet har haft möjlighet att genom regelbundet erfarenhetsbyte (Erfa) 
tillsammans med Sveriges övriga inkubatorer och science parks sprida känndom om 
verksamheten och visa på goda exempel från VINK. Tack vare vårt framgångsrika arbetssätt och 
goda resultat har att andra inkubatorer och science parks visat stort intresse att ta lärdom från 
oss, vilket ger vår verksamhet legitimitet och förankring. 
 
Mångfaldsdiplomering - En viktig förutsättning för ett starkt och dynamiskt näringsliv är att 
kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund, kan ta del av företagsfrämjande på lika villkor. 
Undersökningar visar att jämlika företag har större möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt än 
andra. Den 19 juni 2018 mångfaldsdiplomerades därför alla BizMakers, en utbildning som hölls 
inom ramen för Region Västernorrlands projekt ”Jämställd regional tillväxt”. Tillsammans med 
Ideon Innovation kommer vi de  kommande åren att fortsätta arbeta för att främja kvinnors 
entreprenörskap via projektet “The Yes Way”. BizMaker är även av de aktörer i Sverige som 
deltar i “The Joint Way” – ett projekt som även det drivs av Ideon Innovation för utveckling av 
socialt företagande och sociala innovationer. Målet är att skapa ett inkluderande 
innovationssystem som möjliggör förverkligandet av hållbara lösningar för framtidens samhälle. 
 
Lärandet i projektet - Genom löpande dialog och avstämningar med projektets följeforskare 
Demokratikonsult Sverige AB har ett kontinuerligt lärande uppmärksammats och möjliggjorts. 
Projektet har tagit till sig lärdomarna genom en ny projektansökan (SPRINT) och i och med att 
det nya projektet godkändes har de långsiktiga effekterna säkerställts för de kommande åren. 
 

(Källa: Lägesrapporter för VINK, nr 1-18, Lärande utvärderingsrapporter nr 1-6, Startup Västernorrland 
nr 1-6) 

 

7. Beskriv eventuella bidrag i annat än pengar (privat och offentligt)  

Redogör för vad de olika resurserna har tillfört projektet, exempelvis hur medfinansiärens 
personal arbetat med periodens aktiviteter.  
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Läs mer om medfinansiering på Tillväxtverkets webbplats. 
 

Inget att rapportera. 
 

8. Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär  

Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär och kostnaderna kopplade till dessa. 
Läs mer om kostnader av socialfondskaraktär i handboken på Tillväxtverkets webbplats. 
 

Inget att rapportera. 
 

9. Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet 

Beskriv vilka aktiviteter som genomförts utanför programområdet under aktuell redovisnings-
period och varför. 
 

Inget att rapportera. 
 

10. Beskriv aktiviteter som innehåller de minimis och/eller statsstöd  

Det framgår av beslutet om ert projekt beviljats stöd i form av de minimis eller statsstöd.  
Beskriv endast de aktiviteter som fått denna typ av stöd under aktuell redovisningsperiod 
 
Läs mer om statsstöd i handboken på Tillväxtverkets webbplats. 
 

Inget att rapportera. 
 

11. Övriga kommentarer 

Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksam-
mas 
 

Se del 2 - Slutrapport. 
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Del 2 - Slutrapport 
Avser hela projektperioden 
 

 

12. Sammanfattning av projektet, dess aktiviteter, mål och resultat 

Beskriv de aktiviteter som genomförts under hela projektperioden, hur dessa kopplats till 
målen samt vilka resultat det har lett till. Stäm av gentemot ert beslut. 
 

Syftet med projektet Västernorrlands inkubator (VINK) var att bygga upp och förbereda 
etableringen av en av de ledande inkubatorverksamheterna i Sverige gällande ekosystemet kring 
innovation och inkubation, där varje kommun skulle vara en inkubatornod.  
 
Projektet VINKs övergripande mål var att regionens företag skulle utveckla avancerade 
produkter och tjänster genom en regional inkubator i Västernorrland, vilket skulle leda till att 
företagens konkurrenskraft och tillväxt ökade. Projektets mål var att utveckla en stark och 
framgångsrik regional inkubatormiljö för att på detta sätt ge en ökad tillväxt och stärkt 
innovationskraft där regionens kommuner och aktörer långsiktigt satsade på en stark gemensam 
inkubator. Som en av de ledande aktörerna i regionens ekosystem kring innovation var målet att 
Åkroken Business Incubator (sedermera BizMaker) i alla delar av projektet och i annan 
verksamhet skulle bli en inspiratör och framgångsrikt exempel för andra aktörer, när det gäller 
arbete med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. 
 
Projektet var indelat i fyra delmål:  
1. Stärkt inkubationskapacitet. 
2. Stärkt inriktning på tillväxtbolag. 
3. Stärkt regional nytta. 
4. Stärkt innovationssystem inom Mittuniversitetets verksamhetsområde. 
 
Projektet VINKs primära målgrupp var idéägare, såsom privatpersoner, företag, näringsliv, 
studenter, forskare och akademi samt idéer inom det offentliga med potential att ta plats i 
inkubatorns spetsprogram. Projektets sekundära målgrupp var idéägare såsom privatpersoner, 
företag, näringsliv, studenter, forskare och akademi samt idéer inom det offentliga med 
potential att ta plats i inkubatorns breddprogram. 
 
För att nå målen fördelades projektets aktiviteter på sju (7) aktiviteter och ca 35 delaktiviteter: 
 
1. Större marknad – internationalisering 
2. Utveckling Regional Inkubator – vidgat samarbete 
3. Inkubatornoder – lokala inkubatormiljöer och verksamhet 
4. Hitta nya innovatörer/företag – inspiration 
5. Inkubation – utveckla program för ökad regional tillväxt 
6. Samhandling – regionalt och nationellt ekosystem 
7. Ordning och reda – projektledning, controller, redovisning 
 
1. Större marknad – internationalisering: 
 
Projektet har utvecklat affärsutveckling inom internationalisering, genom Go Global Accelerator 
och Forest Business Accelerator, där syftet var att projektets deltagare fått möjlighet att komma 
ut på exportmarknaden. Go Global Accelerator var exklusivt för utvalda inkubatorbolag redan 
inne i program, medan Forest Business Accelerator, som var ett samarbete med SCA, IBM och 
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senare även Processum, vände sig till startups från hela landet. Båda dessa acceleratorprogram 
har varit lyckade satsningar. Programmen har bland annat resulterat i flera avtal med 
samverkanspartner för nationella och internationella marknader. Kunder från olika håll i 
världen har köpt tjänster av projektets inkubatorbolag.  Projektet VINK har samverkat med 
aktörer som Handelskammaren, Business Sweden och Almi Mitt, varav både Handelskammaren 
och Almi har suttit med i projektets styrgrupp. Projektorganisationen har även träffat ett 
internationellt konsultnätverk i syfte att utöka nätverket för projektets startups som söker sig till 
den internationella marknaden. 
 
Med hjälp av programmet Go Global har projektets målgrupp fått möjlighet att komma ut på 
exportmarknaden på ett strategiskt sätt. Med hjälp av Forest Business Accelerator har projektet 
fokuserat på ett av de ”styrkeområden” som finns i regionen. 
 
Projektet har även etablerat en åttonde inkubatornod, Innovativa Ekerö, i syfte att användas av 
projektets deltagare för att träffa kunder, ha möten med leverantörer, träffa investerare, delta i 
konferenser, etc. i Stockholm m. omnejd. I samband med att projektet avslutades, avvecklades 
noden på Ekerö. 
 
2. Utveckling Regional Inkubator – vidgat samarbete 
 
Här har projektet bland annat utvecklat och vidgat samarbetet med andra inkubatorer.  
Aktiviteter för att locka fler företag till regionen samt att befintliga företag med internationell 
tillväxtpotential ska skala upp, krävde samverkan med innovationsaktörer i och utanför 
regionen, forskningsinstitut, näringslivsrepresentanter och andra inkubatorer. Exempel på 
aktörer är MSSP, Uminova och Movexum samt branschorganisationer som exempelvis SISP. 
Andra viktiga samverkande parter inom projektet var exempelvis Handelskammaren, Business 
Sweden och Almi Mitt, Enterprise Europe Network, Exportkreditnämnden, etc. 
 

Genom att Åkroken Business Incubator (numera BizMaker) ingick i Fyrklövern, som är ett av 
Sveriges tolv (12) innovationskontor som regeringen har inrättat i syfte att initiera, stimulera och 
stödja nyttiggörandet av forskningsresultat vid svenska lärosäten, har projektet VINK fått ett 
utvidgat och utvecklat samarbete med följande inkubatorer:  
Kalmar Science Parks inkubator och Företagsfabriken i Växjö (Linnéuniversitetet). 
Företagsinkubatorn Inkubera (Örebro universitet). 
Företagsinkubatorn Inova (Karlstads universitet). 
Peak Region Science Parks inkubator (Mittuniversitetet).  
 
Aktiviteter som utförts i samverkan har bland annat handlat om att effektivisera processer och 
metoder för internationalisering; erfarenhetsutbyte för inkubatorledare, medarbetare och mellan 
affärsrådgivarna, finansieringsfrågor för inkubatorbolagen, rådgivning och program. Det har lett 
till en större verktygslåda med metoder och modeller, samt ett utökat nätverk som kommit 
inkubatorbolagen till gagn. 
 
Under projektets genomförande har flera aktiviteter varit inriktade på att positionera och 
analysera det egna varumärket inför ett nytt gemensamt varumärke. BizMaker f.d. Åkroken 
Business Incubator. Det gamla namnet Åkroken var namn på en lokal plats i Sundsvall, vilket 
ansågs begränsa syftet med projektet, d.v.s. att bygga upp och förbereda etableringen av en 
regional inkubator och bli en av de ledande inkubatorverksamheterna i Sverige.  
 
Projektorganisationen har utvecklat kommunikationsstrategin för att på detta sätt nå 
underrepresenterade grupper, såsom kvinnliga entreprenörer och entreprenörer med nysvensk 
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bakgrund. Erfarenhetsutbyten har skett kontinuerligt genom exempelvis erfarenhetsträffar för 
inkubatorledare och medarbetare. Erfarenhetsutbyten har också skett mellan affärsrådgivare, 
genom ledningsgruppsmöten, styrgruppsmöten, workshops, utbildningar, event, konferenser, 
analysseminarium och ett antal nätverk.  
 
3. Inkubatornoder – lokala inkubatormiljöer och verksamhet 
 
Några av delaktiviteterna under aktivitet 3, var inriktade på att stödja idébärarna och 
inkubatorbolagen i deras utveckling. Projektets aktiviteter under detta aktivitetspaket har varit 
inriktade på entreprenörens behov i olika utvecklingsstadier. Projektet har exempelvis utvecklat 
och erbjudit olika program baserat på idéernas skalbarhet, innovationshöjd och tillväxtpotential. 
Projektet har under genomförandet av projektet utvecklat flera affärsutvecklingsprogram, där de 
har erbjudit inkubatorbolagen exempelvis affärsrådgivning, coachning, spetskonsulter, 
kontorsplatser, etc.  
 
Flera aktiviteter har berört marknadsföring av inkubatormiljöerna och projektets verksamhet. 
Två konkreta exempel var Incubator Buzz, ett månadsutskick med nyheter för extern 
marknadsföring och ett Veckobrev, som skickats ut veckovis för intern information till anställda 
och inkubatorbolag.  
 
Andra delaktiviteter har varit inriktade på att skapa/etablera inkubatormiljöer. Att helt enkelt 
skapa en funktionell och attraktiv mötesplats för en mångfald av innovativa entreprenörer. 
Aktiviteter har varit allt från inköp av möbler, teknik för trådlösa möten, till lokalvård, etc.  
 
4. Hitta nya innovatörer/företag – inspiration 
 
Några av delaktiviteterna under aktivitet 4, har varit att erbjuda öppen innovation och 
affärsrådgivning i alla sju inkubatornoderna som finns i Västernorrland. För att projektet ska få 
nya deltagare användes inspiration. De aktiviteter som projektet har erbjudit idébärare, 
innovatörer, näringsliv och företag som inte varit deltagare i projektet var bland annat följande: 
Affärsutvecklingsprogrammet Business Start. 
Idétävlingen jagharenidé.nu.  
Samverkan och utbytesverksamhet. 
Öppen affärsrådgivning. 
Öppen innovation, etc.  
 
Genom att samverka i den regionala inkubatorn erbjöds fler företag och idébärare än tidigare, 
inspirations- och rådgivningsaktiviteter för att utveckla sin affärsmässighet, innovationskraft och 
konkurrenskraft. 
 
5. Inkubation – utveckla program för ökad regional tillväxt 
 
Några av delaktiviteterna projektet har gjort under aktivitet 5, var att anordna olika event för 
inkubatorbolagen, pitchdagar och erfarenhetsträffar samt utveckla rekryteringsstöd till 
inkubatorbolag, championbank och nätverk. 
 
Projektet VINK har under genomförandet av projektet rekryterat ett stort antal rådgivare inom 
området affärsutveckling varav en har varit inriktad på kapitalanskaffning. Inkubatorbolagen har 
även vid individuella behov fått stöd av BizMakers upphandlade spetskonsulter.  
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Projektet har anordnat kapitalanskaffningsevent för att attrahera investerare även utanför 
regionen. Inkubatorbolagen har således haft möjlighet att närvara på flera olika investerarmöten 
och evenemang som BizMaker Day, Drakmästarna och Nobelfest, internationella resor som 
exempelvis Scandinavian StartUp Week i Kanada som projektet har anordnat och medverkan 
på Slush i Helsingfors, o.s.v.  
 

Projektet VINK har satsat på innovation och entreprenörskap inom målgruppen nysvenskar. En 
rekrytering av en affärsrådgivare med erfarenhet av affärsrådgivning kopplat till nysvenskar som 
driver företag har skett. Affärsrådgivaren kommer själv från Iran men har bott i Sverige sedan 
många år. Affärsrådgivaren har även internt utbildat alla projektets affärsrådgivare inom olika 
affärskulturer. Projektet har på detta sätt utvecklat affärsrådgivningsmodeller och processer för 
att öka mångfalden hos inkubatorbolagen och övriga idébärare som deltagit i någon av 
projektets aktiviteter.  
 
Det har pågått en kontinuerlig utveckling av rådgivningsverktyget Incubator Toolbox. Toolbox 
är en samling av affärsutvecklingsverktyg som BizMaker har tagit fram i samarbete med 
Movexum i Gävle och MSSP i Jämtland. Samlingen innehåller ca 80 verktyg både 
egenutvecklade verktyg och verktyg utvecklade av andra. En verktygslåda som andra inkubatorer 
kunde få tillgång till utan kostnad.  
 
Under inledningen av projektet har projektet etablerat sju (7) kreativa inkubatormiljöer i länets 
alla kommuner och genomförde rekrytering av affärsrådgivare till densamma. Projektet VINK 
erbjöd ganska omgående regionens innovatörer och entreprenörer att ta del av inkubatorns 
erbjudande. Projektet VINK utvecklade således inkubatorverksamhet så att den skulle passa hela 
regionens näringsliv och företag.  
 
6. Samhandling – regionalt och nationellt ekosystem 
 
Några av delaktiviteterna som projektet har gjort under aktivitet 6, var att utveckla och 
undersöka möjligheter samt skapa närmare samarbete med innovationssystemen. Målet med 
detta var att skapa bättre förutsättning för inkubatorbolagen via innovationssystemens 
kompetenser och nätverk samt med målet att stödja innovationssystemens uppdrag och 
medlemmar, företrädesvis näringslivet med kompetent lokal och regional inkubatorverksamhet. 
Flera aktiviteter har således varit inriktade på att utöka nätverk för projektets deltagare med 
exempelvis Almi, Coompanion, lokala näringslivskontor, Nyföretagarcentrum, lokala 
uppfinnarföreningar och andra aktörer i regionen.  
 
Aktiviteter för att utveckla samarbetet med andra lokala/regionala och nationella projekt som 
bidrar till tillväxt för inkubatorbolagen och för näringslivet, har exempelvis varit Ideon 
Innovation och deras projekt för kvinnliga entreprenörer, The Yes Way. Det var ett skräddarsytt 
utvecklingsprogram med avsikt att stärka kvinnliga entreprenörer, idébärare, innovatörer, 
förändringsbärare och företagare samt kunna erbjuda utvecklingsprogram som syftar till att 
skapa nya affärsmöjligheter. För att nå målgruppen entreprenörer med nysvensk bakgrund 
samarbetade projektet VINK med Länsstyrelsens projekt Integration och tillväxt i 
Västernorrland. Projektet var inriktat på innovation. Projektet har bland annat fått möjlighet att 
sprida information om projektaktiviteten "Business Start" på arabiska, persiska och dari via 
nyhetsbrev, webb och sociala medier.  
  

Projektet VINK har haft flera aktiviteter för att utveckla samarbete med forskningsinstitut och 
samla erfarenhet och intryck av inkubatorverksamheter. Ett konkret exempel är Forest Business 
Accelerator, som förutom SCA:s och IBMs egna forskningsenheter, har fått förstärkning av 
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forskningsinstitutet Processum. Ett annat exempel var samarbetet mellan universitet, kommuner 
och privata aktörer i Norge och Sverige i projekt RESENS. Projektet har fokus på forskning och 
utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social 
innovation med avsikt att öka sociala företag och få fler kvinnliga idébärare.  
 
Aktiviteterna har stärkt samordningen inom region Västernorrlands innovations-, infrastrukturs- 
och näringslivsutveckling genom att vara en expert för matchning mellan idé/idébärare och 
kommersialisering/affärsutveckling. 
 
7. Ordning och reda – projektledning, controller, redovisning 
 
Några av delaktiviteterna som projektet har gjort under aktivitet 7, var inledningsvis att rekrytera 
viktiga funktioner till projektet. En nyckelfunktion var biträdande projektledare/controller som 
löpande redovisade lokala och regionala effekter i form av siffror för nya anställningar, 
jämställdhet, mångfald och hållbarhet samt kontinuerligt presenterade annan fakta om 
regionens tillväxt. För att klara detta införskaffades ett omfattande crm-system där 
projektcontroller byggde upp ett anpassat rapporteringssystem för att enkelt kunna söka fram 
siffror och uppgifter till rapportering och mätning av projektets resultat. 
 
En annan aktivitet var att tillsätta projektet VINKs styrgrupp. Styrgruppen tillsattes av 
representanter från alla sju (7) kommunerna samt från Almi, Coompanion, Handelskammaren, 
Norrlandsfonden, Processum och Åkroken Science Park AB. 
 
Flera aktiviteter har varit inriktade på uppföljning av genomförda och påbörjade aktiviteter i 
projektet samt uppföljning av indikatorer. Projektet har även genomfört en gedigen 
upphandling av specialkompetens inom affärsutvecklingsområdet, event & inspiration, 
ekonomi, infrastruktur, kommunikation samt följeforskning.  
 
Projektresultat 
 
Övergripande mål 
Projektet VINKs övergripande mål var att regionens företag skulle utveckla avancerade 
produkter och tjänster och leda till att företagens konkurrenskraft och tillväxt ökade. 
Resultat:  Projektet VINKs övergripande mål har uppfyllts genom att ha skapat en regional 
inkubator som erbjuder en regional tjänst som bidragit till ökad aktivitet i regionens företag, 
vilket givit stärkta förutsättningar för regionens aktörer att utveckla konkurrenskraftiga 
avancerade produkter och tjänster. En indikator som anknyter till det övergripande målet är 
huruvida inkubatorbolagen har attraherat privat riskkapital. Projektet har uppfyllt målet med 
110 procent (22 bolag). 
 
Projektmål 
Projektet VINKs projektmål var att utveckla en stark och framgångsrik regional inkubatormiljö 
för ökad tillväxt och stärkt innovationskraft där regionens kommuner och aktörer långsiktigt 
satsade på en stark gemensam inkubator. Som en av de ledande aktörerna i regionens ekosystem 
kring innovation, var målet att projektet i alla delar av inkubatorn och i annan verksamhet alltid 
skulle vara en inspiratör och framgångsrikt exempel för andra aktörer, när det gäller arbete med 
jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. 
Resultat: Under genomförandet av projektet har inkubatorn stärkt det regionala 
innovationssystemet och fördjupat samarbetet med Mittuniversitetet. Samarbetet mellan de sju 
kommunerna uppfattas som unikt och som t.o.m. har gett avtryck i den kommande regionala 
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utvecklingsstrategin. Kommunernas gemensamma samsyn på att en stark inkubator i regionen, 
skapar en långsiktig relation till regionens företag vilket torde bidra till ökad tillväxt. Under 
projektets gång har projektet VINK kunnat positionera sig som en av de ledande aktörerna i 
regionens ekosystem kring innovation genom Vinnovas excellensprogram. 
 

Projektet VINK har spridit metoder och modeller som underlättar för regionens företags arbete 
med jämställdhet, mångfaldsfrågor och hållbarhet. Projektet har löpande anpassat erbjudanden 
för att nå nya målgrupper, och i juni 2018 blev projektorganisationen mångfaldsdiplomerad. 
Projektet har bidragit till ökad kunskap om horisontellt arbete och inspirerat företagens 
engagemang genom att göra verktyg, modeller och metoder tillgängliga. 
 

Delmål 
Projektet var indelat i fyra (4) delmål, där projektresultatet var uppdelat per delmål. 
 
Delmål 1 – Stärkt inkubationskapacitet 
I bifallsbeslutet stod att projektet VINK skulle coacha 90 inkubatorbolag, varav 28 bolag med 
spetsinriktning. Projektet har under projektets genomförande coachat 145 inkubatorbolag. Av 
dessa inkubatorbolag var 41 spetsinriktade, varav 14 inkubatorbolag som deltagit i Forest 
Business Accelerator.  
 

I bifallsbeslutet stod att projektets affärsutvecklingsprogram Business Start skulle ha 1 440 
deltagare (vilket var en felskrivning). Projektet VINK har registrerat 457 deltagare i 
affärsutvecklingsprogrammet Business Start. VINK genomförde 96 omgångar av programmet, 
med totalt 552 träffar i Västernorrlands alla sju (7) kommuner. Av dessa har 12 omgångar med 
90 träffar hållits på persiska/dari, arabiska och lättare svenska. Insatserna har letts av projektets 
integrationsrådgivare och genererat 10 nya företag och 30 nya arbetstillfällen till region 
Västernorrland. 
 
I bifallsbeslutet stod att 50 procent av alla inkubatorbolag skulle drivas av kvinnor, samt att 20 
procent av entreprenörerna skulle komma från en nysvensk bakgrund. När projektet tog slut 31 
december 2018, drevs 26 procent av inkubatorbolagen av kvinnor, medan 9 procent av 
entreprenörerna drevs av människor med nysvensk bakgrund.  
 
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns det 15–20 bolag som deltagit i den lokala 
inkubatorn. Den 31 december 2018, när projektet VINK slutfördes, har 145 bolag deltagit i 
projektet.  
 
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns det ca tio (10) kontorsplatser för 
företagen att använda. Den 31 december 2018, när projektet VINK slutfördes, finns det 
kontorsplatser i alla sju (7) kommunerna och det har funnits plats för alla som önskat en plats 
(fanns ca 50 platser). Det fanns således fler kontorsplatser än innan projektet VINK. För att ha 
kontor i alla sju (7) kommunerna har projektet VINK köpt in ny utrustning till lokalerna. 
 
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns det totalt sju (7) anställda varav fyra (4) 
var affärsrådgivare. Den 31 december 2018, när projektet VINK slutfördes, fanns det 18 
anställda varav 12 var affärsrådgivare. Det har med andra ord anställts fler medarbetare i 
projektet sedan december 2015.  
 

Delmål 2 – Stärkt inriktning på tillväxtbolag  
Den 31 december 2015, innan projektet VINK, fanns ett okänt antal företag i inkubatorn som 
klassades som tillväxtbolag (spetsbolag). Under projektet VINK har det antagits 41 bolag i 
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acceleratorprogrammen, varav 14 bolag som varit deltagare i Forest Business Accelerator. Den 
31 december 2018, när projektet VINK slutfördes, har det således antagits fler företag till 
inkubatorn som har klassats som tillväxtbolag/spetsbolag. 
 
I bifallsbeslutet stod att 28 procent av projektets inkubatorbolag ska göra affärer på en 
internationell marknad. Under projektet VINKs genomförande har 30 inkubatorbolag (22 
procent av inkubatorbolagen), gjort affärer på internationell marknad. 
 
I bifallsbeslutet skulle minst 24 inkubatorbolag attrahera privat riskkapital. Under projektet 
VINKs genomförande har 22 inkubatorbolag attraherat privat riskkapital, d.v.s. 92 procent 
måluppfyllelse. 
 
I bifallsbeslutet ska minst 50 tillväxtbolag ”AB” som producerar innovativa varor och tjänster 
startats i regionen. Projektet VINK har under projektgenomförandet skapat 11 tillväxtbolag 
”AB”.  
 
Delmål 3 – Stärkt regional nytta 
Projektet VINK har bidragit till ökad regional nytta genom att exempelvis bidra till att 11 nya 
företag startats, 88 nya arbetstillfällen har skapats, 22 bolag har attraherat riskkapital samt har 
projektet givit inkubatorbolagen ett större nätverk som fortsätter att leva vidare även efter 
projektavslut. 
  
Det är främst tjänster som utvecklas mest frekvent och väldigt få produkter, och det är även svårt 
att ge en bild över om tjänsterna är av en viss typ eller branschtillhörighet då inkubatorn är 
öppen oavsett bransch. Västernorrland har fått en roll att representera Sverige internationellt, 
blivit inbjudna till nordiska samarbetets utveckling av bioekonomi, och nationellt har projektet 
särskilt uppmärksammats för sin starka IT-kompetens, vilka med projektets arbetsmetoder visat 
sig vara så starka att de attraherat kompetens och företag till Västernorrland, och företagen 
stannar. 
 

I bifallsbeslutet beskrivs att investeringen ska ge 10 gånger pengarna i avkastning vid projektets 
slut 2018. Projektets följeforskare Demokratikonsult fick under projektets genomförande i 
uppdrag att ge förslag på hur projektet kunde beräkna projektets ROI, vilket visade sig inte vara 
en enkel uppgift. Demokratikonsults utredning resulterade i ett förslag till styrgruppen; ett 
förslag som konkluderade i ett beslut att enkom beräkna projektets ROI i monetär värdering. 
Projektet VINK har haft en totalbudget på 68 360 073 kronor och målet blir därför att 
avkastningen ska uppgå till 683 600 730 kronor. För att granska måluppfyllelsen krävs 
kvantitativa nyckeltal som ger indikation huruvida investeringen varit lönsam och i vilken 
lönsamhetsgrad. Detta görs idag med hjälp av Return on Investment (förkortas ROI). Enkelt 
uttryckt räknas ROI ut enligt nedanstående formel:  
ROI = (Vinster från investeringen – Kostnader för investeringen) 
                 Kostnader för investeringen  
 

Svårigheten i att göra en rättvis bild ligger både i att uppskatta värdet/nyttan samt kostnaden av 
det någon har investerat. Demokratikonsult uppfattar att det finns både en stor förvirring och 
snedvridning i de kriterier och indikatorer som används för att mäta företags ROI. Vi tycks mäta 
det som verkar vara något så när enkelt och undviker att mäta indikatorer och kriterier för olika 
branscher och området. Det var inte heller helt enkelt att definiera regional nytta. Dock 
framkommer det i projektdokumentation att projektorganisationen anser att regional nytta varit 
att fler företag startas i regionen och att fler lokala investerare samarbetar med inkubatorn. 
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Projektets erfarenhet är dock att antalet inkomna idéer som redan varit bolagiserade, varit fler 
än man antog i bifallsbeslutet. 
  
Inkubatorbolaget Devgarden har anställt nio personer sedan initiala deltagandet i projektet 
VINK men som ännu inte lanserat sin produkt på marknaden, och det andra exemplet är 
Crosser som anställt tio personer sedan deltagande i projektet, men som inte heller börjat visa 
någon omsättning. Två talande exempel som Demokratikonsult anser är talande för utmaningen 
i att räkna måluppfyllelse för delmål 3, d.v.s. beräkna en ROI om tio gånger pengarna. 
  
För att förtydliga irrelevansen i att räkna avkastning på investerade medel framkommer efter en 
intervju med projektets Inkubatorchef att en inkubationsfas handlar om att projektet stöttar 
idébärare att paketera sin idé i syfte att skapa bäst värde, och när idén är klar för lansering 
alternativt precis lanserats avslutas inkubationsfasen. Bolagets ROI går därmed inte att räkna 
före effekterna blivit mätbara. Här kan ett acceleratorprogram eventuellt komma att vidare 
stödja bolagen att accelerera kapitaliseringen av idén, och därmed initiera tillväxtfas. Ett 
initierande av tillväxtfas visar också sitt resultat först efter den avslutade insatsen. De NKI-
undersökningar som mätt bolagens upplevelse och givit projektet VINK goda resultat, indikerar 
på att projektet når förväntningar hos deltagarna. Men den verkliga effekten som projektet syftat 
till att skapa, blir mätbar först efter deltagandet och därmed ligger utanför projektets 
uppföljning.  
 

Delmål 4 – Stärkt innovationssystem inom Mittuniversitetets verksamhetsområde  
Delmål 4 uppnåddes delvis redan i slutet av 2016 (målet skulle uppfyllas enligt projektplan först 
2018), då Åkroken Business Incubator (sedemera BizMaker) hade en fullskalig regional 
verksamhet med inkubatornoder i regionens samtliga sju kommuner. Projektet etablerade en 
åttonde nod på Ekerö, en för inkubatorbolag tillgänglig möteslokal med möjlighet att övernatta, 
för pitchträffar, säljmöten etc. Innan projektet VINK fanns bara en lokal inkubator i Sundsvall.  
 
Under genomförandet av projektet har inkubatorn stärkt det regionala innovationssystemet och 
fördjupat samarbetet med Mittuniversitetet. Samarbetet har konkluderat i ett formaliserat arbete 
och medfinansiering i det kommande projektet (SPRINT, 2019–2021). 
 

Horisontella mål 
Under projektets genomförande har projektet VINK utvärderat 1 440 idéer, coachat 145 
startups, 30 inkubatorbolag har genomfört affärer på internationell marknad, 88 nya 
rekryteringar har gjorts, 112 miljoner kronor i attraherat kapital till Västernorrland. Av de idéer 
som utvärderats har 40 procent av idébärarna varit kvinnor, varav 30 procent kvinnor har 
attraherat kapital. Sämre var det med kvinnor som har utländsk härkomst, där var siffran noll i 
båda kategorierna. 
 
För att särskilt stärka kvinnligt entreprenörskap har projektet VINK bland annat arbetat aktivt 
med Ideon Innovation och deras projekt för kvinnliga entreprenörer; The Yes Way, ett 
skräddarsytt utvecklingsprogram med avsikt att stärka kvinnliga entreprenörer, idébärare, 
innovatörer, förändringsbärare och företagare samt kunna erbjuda utvecklingsprogram som 
syftar till att skapa nya affärsmöjligheter. Under våren 2018 hölls en utbildning inom Region 
Västernorrlands projekt, ”Jämställd regional tillväxt”. Projektet VINKs hela projektorganisation 
erhöll mångfaldsdiplomering i juni 2018. 
 
Projektet VINK har under genomförandet av projektet anställt en affärsrådgivare med 
specialistkompetens inom mångfaldsfrågor och entreprenörskap. Affärsrådgivaren kommer själv 
från Iran men har bott i Sverige sedan många år tillbaka, och har arbetat främst med personer 

171



som har någon form av uppehållstillstånd och arbetstillstånd (permanent eller tillfälligt). 
Affärsrådgivaren med specialkompetens har internt utbildat alla projektets affärsrådgivare inom 
olika affärskulturer.  
 

Måluppfyllelse 
Skapat sju kreativa inkubatormiljöer, en i varje kommun i regionen samt en kreativ nod på 
Ekerö i Stockholm. 
Resultat: Indikatorn är uppfylld. 
 
2 000 idéer från regionen har tävlat i jagharenidé.nu och fått en första möjlighet för vidare 
utveckling. 
Resultat: 200 idéer från regionen har tävlat i jagharenidé.nu. Resultatet är således lägre än 
förväntat. Detta beror på att arbetet med projektet VINKs riggning och arbetsinsatser tog längre 
tid än vad som hade planerats och således hann projektorganisationen inte med att anordna 
tävlingen jagharenidé.nu som de hade planerat. Indikatorn är delvis uppfylld.  
  

1440 deltagare har gått affärsutvecklingsprogrammet Business Start. 
Resultat: 457 deltagare har gått affärsutvecklingsprogrammet Business Start. Indikatorn är delvis 
uppfylld.  
 

Minst 2 000 idéer har utvärderats om potentialen att bli inkubatorbolag. 
Resultat: 1 297 idéer har utvärderats att bli inkubatorbolag. Projektorganisationen har emellertid 
utvärderat ett större antal som inte mätts/registrerats i crm-systemet. Indikatorn är delvis 
uppfylld. 
 
Minst 200 idéer/bolag har testats i förinkubatorprogrammet. 
Resultat: 145 idéer/bolag har testats i förinkubatorprogrammet. Indikatorn är delvis uppfylld.  
 
Minst 100 unika bolag har fått affärsrådgivning i inkubatorprogrammet för Bredd och Spets. 
Resultat: 85 unika bolag har fått affärsrådgivning i inkubatorprogrammet. Breddprogrammet 
finns inte kvar. Spetsprogrammet benämns enkom som Inkubatorprogrammet. Indikatorn är 
delvis uppfylld.  
 
Minst 50 nya tillväxtbolag (AB) som utvecklar innovativa varor och tjänster har startats i 
regionen. 
Resultat: 11 nya tillväxtbolag (AB) har utvecklat innovativa varor och tjänster i regionen. 
Indikatorn är delvis uppfylld. 
 
Minst 20 bolag har attraherat privat riskkapital. 
Resultat: 22 bolag har attraherat privat riskkapital. Indikatorn är uppfylld. 
 
Minst 25 kompetenshöjande utbildningar har genomförts för regionens 
entreprenörer/innovatörer/företag. 
Resultat: 26 kompetenshöjande utbildningar har genomförts för regionens 
entreprenörer/innovatörer/företag. Indikatorn är uppfylld. 
 

(Källa: Lägesrapporter för VINK, nr 1-18, Lärande utvärderingsrapporter nr 1-6, Startup Västernorrland 
nr 1-6, Slutrapport VINK Följeutvärdering) 
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13. Kommentera det slutliga utfallet av indikatorerna 

Jämför ackumulerat utfall mot målvärde (se punkt 5 ovan) och kommentera eventuella avvi-
kelser samt vilka lärdomar ni har dragit av detta. 
 

Indikatorer 
 
1. Sysselsättningsökning i företag som får stöd:  
Värde: 304 heltidstjänster 
Resultat: 88 
Reflektion: Det är svårt att utvärdera resultatet och effekter av ett relativt kort projekt som projektet VINK 
var, och resultat av ett sådant projekt torde vara av långsiktig karaktär. Enligt forskningen uppnår 
projektet full effekt kanske först efter 7–10 år. Här kan projektet konstatera att ett alltför optimistisk 
målvärde satts upp inför projektstart, även om dock resultatet i sig är mycket bra för att vara på så pass 
kort tid. 
 
2. Antal nya företag som får stöd: 
Värde: 50 företag 
Resultat: 11 
Reflektion: Här konstaterar projektet att idéerna som kommit in i inkubatorn i högre grad redan varit AB 
än vi trodde när målet sattes. 
 
3. Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd: 
Värde: 400 företag 
Resultat: 145 
Reflektion: När projektet skrevs gjordes bedömningen utifrån att verksamheten skulle öka omfattningen till 
att ständigt ha ca 100 inkuberade idéer/företag, vilket under projektets gång justerades till att gå mot färre 
idéer/bolag för att istället leverera mer spets, detta i linje med Vinnovas Excellensprogram som BizMakers 
inkubator blev antagen till under 2017. Detta har påverkat att indikatorn blivit lägre än väntat, samt att 
eftersom verksamheten styrs av intagskriterier, är det svårt att påverka vilka som söker sig till oss. 
 
4. Antal företag som får bidrag: 
Värde: 400 företag 
Resultat: 145 
Reflektion: Samma som under punkt 3. 
 
Sammanfattande reflektioner: Eftersom det är väldigt svårt att sätta upp realistiska mål inför ett 
projekt kan vi i efterhand konstatera att målen för VINK var väl optimistiskt satta. En del av 
lärdomen blir att stora volymer i målsättningarna sänker kvaliteten och skapar orealistiska 
förväntningar.  
 
Det är emellertid svårt att utvärdera resultatet och effekter av ett relativt kort projekt som 
projektet VINK var, då resultat av ett sådant projekt torde vara av långsiktig karaktär. Enligt 
forskningen uppnår projektet full effekt kanske först efter 7–10 år. 

 
Projektets följeforskare Demokratikonsult bedömer att det finns vissa risker med att sätta upp 
mål och indikatorer i projekt som projektet VINK, eftersom målen såväl kan underskattas som 
överskattas, vilket i båda fallen inte ger en optimal resurshantering. Demokratikonsult menar att 
projekt som är inriktade på innovation istället borde bedömas utifrån lärandet som exempelvis 
testa olika metoder, material, och genom denna erfarenhet införskaffa lärande inför nästa steg i 
innovationsprocessen (så kallade pärlhalsbandsprojekt). Lärdomar leder till en ökad 
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innovationskraft när den på olika sätt sprids över sektorer och branscher. Demokratikonsult 
definierar projektet VINK vara ett lärande projekt, där resultatet i projektet kommer att få 
mindre betydelse än själva lärdomarna. De största framgångsfaktorerna i projektet, är just de 
många lärdomar som projektet dragit.  
 
(Källa: Lägesrapporter för VINK, nr 1-18, Lärande utvärderingsrapporter nr 1-6, Slutrapport VINK 
Följeutvärdering) 

 

14. Beskriv hur ni arbetat med att sprida projektets resultat 

Beskriv större informationsinsatser som utförts i samband med projektavslutet, projektets 
eventuella resultat samt hur EU:s medverkan har synliggjorts. Bilägg gärna eventuella utvär-
deringsrapporter. 
 

Projektets resultat har kontinuerligt spridits under projektets gång, bland annat genom 
kommunikationsinsatser för inkubatorbolagen och BizMakers övriga verksamhet. Projektet 
VINK har fått uppmärksamhet genom regionala radioinslag samt lokala, regionala, nationella 
och internationella inslag i media gällande startups, event och program (projektets 
delaktiviteter). Projektet VINK hade två utskickslistor för nyhetsbrev: Incubator Buzz, ett 
månadsutskick med nyheter för extern marknadsföring med spridning till ca 2 800 
prenumeranter, samt ett veckobrev, som skickades ut veckovis för intern information till 
anställda och inkubatorbolag. Var sjätte månad har en sammanfattande publik rapport, Startup 
Västernorrland, spridits både fysiskt och digitalt till alla våra intressenter, finansiärer, 
samverkanspartners, inkubatorbolag, politiker osv. i alla våra kanaler.  
 
För att stötta projektet och den regionala inkubatorns uppbyggnad har projektet arbetat 
konsekvent med PR-arbete och är starka i vår kommunikation med omvärlden, både i sociala 
medier och i mer traditionella kanaler. Kommunikationschefen för noggrann statistik över det 
redaktionella genomslaget och projektet har synts bl. a. genom artiklar i tidningar, sociala 
medier och via e-postutskick av nyhetsbrev. Publicerat material kan även hittas på BizMakers 
pressrum på MyNewsDesk.  
  
Projektet har konsekvent arbetat för att uppfylla informationsplikten vad gäller fiansiärernas 
logotyper EU samt Region Västernorrland vid de olika kommunikationsinsatserna likväl som 
vid de fysiska kontoren, där skyltar finns uppsatt vid samtliga entréer. 
 
Kommunikationschefen har arbetat både strategiskt och operativt med kommunikation i 
projektet. En kommunikationsplan har utarbetats, där projektets intressenters olika behov av 
kommunikation kartlagts samt en strategi för att nå ut med projektets olika budskap. 
Projektorganisationen har även utvecklat kommunikationsstrategin för att nå 
underrepresenterade grupper, såsom kvinnliga entreprenörer och entreprenörer med nysvensk 
bakgrund. I kommunikationsplanen samordnas samtliga kommunikativa insatser för bästa 
möjliga effekt. Kommunikation har således varit viktigt i den interna dialogen i projektet VINK 
för att förstå och formulera de gemensamma målen, men också för att kunna bygga en helhet 
för att sammantaget kunna nå längre än summan av alla delar. Detta arbete uppges ha skett 
löpande genom projektmöten, styrgruppsmöten, seminarier, utbildningar och avstämningar. 
Projektet VINK använder dagligen sociala medier såsom Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Twitter och YouTube.  
 

Spridning av nyheter om projektet och inkubatorbolagen via presstjänsten Mynewsdesk har 
skett konsekvent. Förutom att nå ut direkt till journalister ger presstjänsten även en bra 
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sökordsoptimering. I analysverktyget plockades de bästa källorna för att driva trafik ut och 
besökare till nyheterna i pressrummet och hemsida går via Facebook, Direct (nyhetsbrev) och 
Google (sök).  
 
Styrdokument som finns inom kommunikationsområdet var följande:  
Grafiska riktlinjer  
Kommunikationsplan  
Varumärkesmanual (Brandbook)  
Varumärkesplattform 
 
Projektets kommunikationschef dokumenterar alla projektaktiviteter i en aktivitetslista; en 
aktivitetslista där projektorganisationen har fått möjligheter att sprida sitt resultat och lärande.  
 
Projektet VINK har fått uppmärksamhet i såväl de lokala och regionala som i nationella 
tidningsartiklar. Projektet har fått uppmärksamhet genom regionala radioinslag samt lokala, 
regionala, nationella och internationella inslag i media gällande startups, event och program 
(projektet delaktiviteter). Projektet VINK hade två utskickslistor för nyhetsbrev: Incubator Buzz, 
ett månadsutskick med nyheter för extern marknadsföring samt ett Veckobrev, som skickades ut 
veckovis för intern information till anställda och inkubatorbolag.  
 
Projektet har fått medieuppmärksamhet, framför allt lokalt, regionalt och i fackpress men i vissa 
fall även nationellt och internationellt. Några spridningskanaler som projektet har använt för att 
sprida projektets resultat var följande: 
Olika möten, både interna och externa.  
Olika event.  
Digitala grupper.  
Trycksaker i olika former.  
Digitalt, såsom projektets hemsida och andra hemsidor.  
Partners. 
Pressrum. 
Digitala skärmar.  
Nyhetsbrev. 
Gällande Public relations var det främst artiklar och reportage.  
 

Projektet har även sporadiskt tagit emot besökare som inte varit samarbetspartners. Likaså har 
det kontinuerligt fått inbjudningar till konferenser och sammankomster. Under våren 2017 
presenterades projekt VINK för åtta (8) personer från Europaparlamentets regionala utskott som 
var på studiebesök i Örnsköldsvik. Vi berättade om vad EU-finansieringen bidragit till, från 
undersökande förstudiearbete 2014 till dagens regionala verksamhet och om planerna för 
inkubatorns etablering framåt. Under våren 2018 presenterades projekt VINK som ett 
framgångsrikt exempel vid en regional dialogkonferens om EU:s sammanhållningspolitik och 
dess framtid. Dagen hölls på initiativ av Europeiska kommissionen och vi berättade om vad EU-
finansieringen bidragit till hittills samt om planerna framåt. Åhörarna fick även ta del av hur det 
viktiga strategiska samverkansarbetet utförts mellan Västernorrlands kommuner och 
innovationstödsystemets aktörer i syfte att tillvarata regionens styrkeområden, utveckla den 
regionala inkubatorn och skapa tillväxt i Västernorrland. 
 
Projektet har även haft möjlighet att genom regelbundet erfarenhetsbyte (Erfa) tillsammans med 
Sveriges övriga inkubatorer och Science Parks sprida känndom om verksamheten och goda 
exempel från VINK. Tack vare vårt framgångsrika arbetssätt och goda resultat har att andra 
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inkubatorer och science parks visat stort intresse att ta lärdom från oss, vilket gett vår 
verksamhet legitimitet och förankring. 
 
Några framgångsfaktorer inom kommunikation har varit:  
Analysera och dra nytta av lärdomarna i kommande arbete.   
Förankra och diskutera planen med alla inblandade (hela projektorganisationen var alla 
partners, kommunikatörer och ambassadörer för projekt VINK).  
Ge kommunikationen utrymme att handla utifrån aktuella händelser/nyheter, inom ramen för 
kommunikatörens uppdrag.  
Utarbeta en tydlig övergripande strategisk plan för kommunikationsarbetet.  
 
Följeforskaren Demokratikonsult bedömer att kommunikationen inom projektet bidrar till 
lärandet genom att exempelvis kommunikationsplanen tjänar som ett internt diskussions- och 
förankringsunderlag och var således ett viktigt verktyg; för att skapa en övergång från de 
övergripande tankarna och idéerna till själva utförandet och för att utvärdera resultatet av 
kommunikationen.  
 
(Källa: Lägesrapporter för VINK, nr 1-18, Lärande utvärderingsrapporter nr 1-6, Slutrapport VINK 
Följeutvärdering) 

 

15. Beskriv uppföljning, utvärdering och lärande  

Utifrån Tillväxtverkets riktlinjer avseende utvärdering (3P och 3N) beskriv metoder och insat-
ser för att följa upp och utvärdera projektet samt hur utvärderingen använts för att skapa ett 
lärande. Bilägg gärna eventuella utvärderingsrapporter. 

 
Uppföljning och utvärdering 
Projektetet har tidigt upphandlat en följeforskare till projektet. Utvärderingen har haft fokus på 
utvecklings- och lärandeinsats med syfte att bidra till projektets lärande och ständiga 
förbättringar.  Att ta fram verktyg för uppföljning och utvärdering inom projektet VINK har 
varit en utmaning. Komplexiteten med åtta (8) inkubatornoder, ett stort antal aktiviteter och 
insatser inom innovationssystemet talar för sig själv. Lägg där till alla projektets intressenter 
såsom kommunerna i regionen, Handelskammaren, Norrlandsfonden, Region Västernorrland, 
Mittuniversitetet, Almi, Design i Västernorrland, Processum, Coompanion, Länsstyrelsen i 
Västernorrland, m.fl.   
  
Att ta fram en användbar modell för uppföljning och utvärdering kräver både tid och resurser, 
något som VINKs projektorganisation i riggningen av projektet valde att satsa på. Genom att 
projektet har bytt till ett CRM-system som inneburit nya rutiner, har projektledaren under hela 
genomförandet kunnat följa upp både indikatorer och delmål fördelade på samverkande 
kommuner i regionen och för projektet som helhet. När det gäller kvalitativ uppföljning har 
projektledaren tagit hjälp av projektets följeforskare till uppföljningsarbetet.   
 

Lärandet inom projektet  
Innovation uppstår genom lärandeprocesser, där olika aktörer, individer såväl som 
organisationer var inblandade på olika sätt. En lärande organisation kan sägas innefatta 
förmågan att skapa långsiktighet och hållbarhet genom att lära sig av det som sker, det vill säga 
en förmåga att ta till sig ny kunskap, att avsätta tid för lärande och reflektion samt lyssna in 
forskningen.   
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Lärande och återkoppling av interna projektprocesser och erfarenheter har i projektet VINK har 
skett genom exempelvis projektledningsmöten, analysseminarium, processdagar, 
styrgruppsmöten, avstämningsmöten, informations-, samverkans- och nätverksmöten samt vid 
spridningskonferen som projektet bjöd in till. Under projektets genomförande har 
följeforskaren Demokratikonsult haft ett antal lär- och analysseminarier för styrgruppen. Likaså 
har följeforskaren gjort återkommande undersökningar i projektet med intressenter, 
projektledning, styrgrupp och projektdeltagare. Erfarenhet och kunskap har delats mellan 
människor, grupper och organisationer i projektet.  
  
Det är emellertid svårt att mäta lärandet i projektet och det finns även en risk för att snedvrida 
mätningen. Lärandet kan omfatta en övergripande bedömning av projektets resultat och hur 
resultaten tas om hand, vilket en förutsättning för långsiktiga effekter. Trots svårigheter att mäta 
lärandet bedömer Demokratikonsult lärandet vara ett av projektets framgångsfaktorer.  
  
Projektets följeforskare Demokratikonsult definierar projektet VINK vara ett lärande projekt, 
där resultatet i projektet kommer att få mindre betydelse än själva lärdomarna. De största 
framgångsfaktorerna i projektet, är just de många lärdomar som projektet dragit.  
 

(Källa: Slutrapport VINK Följeutvärdering) 
 

16. Diskussion och slutsatser 

Beskriv vilka delar av projektet som varit framgångsrika och vilka delar som inte har fungerat 
lika bra. Ange orsaker och vilka lärdomar som uppstått till följd av detta.  
 

Framgångsfaktorer för projektet har bland annat varit: 
 

- Kärnan i projektet har varit intakt under projektets genomförande.  
- Leveransen av projekt VINK har hållit hög kvalitet.  
- Professionell projektledning. 
- Projektet har fokuserat på möjligheterna och sett det som är positivt. 
- Projektet har haft en engagerad och intresserad styrgrupp. 
- Projektet har haft ledningsgruppsmöten flera gånger om året. 
- Projektet har haft strategiska upphandlings- och rekryteringsprocesser. 
- Projektet har haft en lång tidshorisont med fortsatt kontakt med tidigare alumner. 
- Projektet har haft ett brett nätverk.  
- Projektet har haft fokus på leveranser och resultat.  
- Uppföljning och utvärdering. 
- Projektet har varit kostnadseffektivt. 
- Projektet har letts med systematisk dokumentation, uppföljning av resurser och 

prestationer. 
- Projektet har lärt av rekryterade konsulter för att vinna kompetensen in-house. 
- Projektet har pushat för möten med investerare och att bygga personliga nätverk. 
- Projektet har tillämpat gemensamma definitioner. 
- Projektet har tillämpat tydliga kriterier, förväntningar och valideringsprocesser vilka 

finns dokumenterade. 
- Projektet har möjliggjort distansmöten med digital teknik. 
- Projektet har varit internt väl förankrat bland medarbetare och i hela Science Parken. 
- Projektet har erbjudit en infrastruktur som är strategisk och kan behovsanpassats. 
- Projektet har samverkat med andra inkubatorer och är engagerade i 

branschorganisationen SISP. 
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- Projektet har tillhandahållit viktiga stödfunktioner såsom expertkunskap, ekonomi och 
kommunikation. 

- Projektet har varit efterfrågat av nationella/internationella aktörer. 
- Särskilt rekryterad affärscoach med inriktning på mångfald.  
- Projektets kommunikation.  
- Samsyn och förankring av projektet VINK hos samarbetspartnerna. 

 
Projekt VINK har till fullo varit ett lärande projekt, det vill säga att vi hela tiden har arbetat för 
att utvärdera insatserna som genomförts inom alla områden för att se om de kan bli ännu 
bättre. Projektets aktiviteter var inriktat på sju (7) huvudaktiviteter och ca trettiofem (35) 
delaktiviteter. Under projektets gång har projektets aktiviteter och insatser successivt förändrats. 
Detta har varit en medveten strategi att förändringarna skulle ge det största mervärdet. Projektet 
har vid dessa tillfällen prioriterat aktiviteter som bedömts ha störst mervärde. Därigenom har 
projektet använt skattepengarna på ett kostnadseffektivt sätt. En del av lärandet i projektet var 
att stora volymer i målsättningarna sänkte kvaliteten och skapade orealistiska förväntningar.  
 
Ett par konkreta exempel på lärdomar under projektet är 1. Aktiviteten Business start, där vi 
tidigt insåg att det dåvarande upplägget inte fungerade. Då omarbetades hela konceptet och vid 
nylanseringen fick vi kvitto på att det fungerade mycket bättre, eftersom aktiviteten fick fler 
deltagare. 2. De utbildningar vi anordnade inledningsvis i projektet höll hög kvalitet, men vi 
hade svårt att få deltagare eftersom startups sällan tar sig tid till att gå på enstaka utbildningar. 
Därför satte vi samman en ”Affärs- och ledarskapscertifiering” bestående av ett paket med 8 
utbildningstillfällen, vilket visade sig vara betydligt mer attraktivt eftersom betydligt fler 
deltagare anmälde sig till denna aktivitet. Motsvarande lösnings- och lärandeprocesser pågår 
dagligen internt och sporadiskt i samverkan med partners samt när entreprenörerna sitter och 
arbetar tillsammans i aktiviteter och i den öppna miljön som inkubatorn erbjuder. 
 
(Källa: Lägesrapporter för VINK, nr 1-18, Lärande utvärderingsrapporter nr 1-6, Slutrapport VINK 
Följeutvärdering) 

 

17. Efter projektslut 

Beskriv hur ni arbetar vidare med projektets resultat efter projektet har avslutats 
 

Under genomförandet av projektet har det visat sig att det inte har funnits någon alternativ 
aktör att lämna över projektresultatet till. Det fanns helt enkelt inte en samordnande aktör för 
innovationsinfrastrukturen i Västernorrland som kunde ta vid där projektet slutar, föra 
resultaten vidare och bidra till långsiktiga effekter. Av denna orsak var det i början på december 
2018 ett glädjande besked att Tillväxtverket och Region Västernorrland beslutat att finansiera 
ett nytt projekt; projekt SPRINT - Samverkansprojekt för regional innovation och tillväxt - är en 
treårig satsning som under 2019-2021 ska vidareutveckla det regionala innovationssystemet och 
främja tillväxten av fler nytänkande företag och organisationer.  
 
I och med att det nya projektet SPRINT godkändes har de långsiktiga effekterna av projekt 
VINK säkerställts för de kommande åren. De utvecklingsområden som identifierats i det nya 
projektet är affärsutveckling, modeller och processer för samverkan, positionering och ökade 
insatser för  mångfald och jämställdhet. Genom aktiv samverkan mellan Västernorrlands 
kommuner och innovationsaktörer ska projekt SPRINT leda till en regional innovationsmotor 
som på ett långsiktigt och effektivt sätt  arbetar för att uppnå målen i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
(Källa: Slutrapport VINK Följeutvärdering) 
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18. Övriga kommentarer 

Ange eventuell ytterligare information om projektet och dess resultat som bör uppmärksam-
mas 
 

Två av projektets aktiviteter har visat sig särskilt framgångsrika och har skapat uppmärksamhet 
på nationell och internationell nivå. Den ena är Forest Business Accelerator den andra är 
Scandinavian Startup Week.  
 
Forest Business Accelerator – programmet är ett samarbete mellan SCA, IBM, RISE Processum och 
BizMaker för utveckling av startups med skogliga affärsidéer. I acceleratorn genereras helt nya 
lösningar för både bättre  affärer och en grönare värld. Efter ett noggrant urval av företag från 
hela Sverige antas 5-10 stycken till programmet årligen. Företagen väljs ut för sin potential att 
förnya skogsindustrin med sina innovationer. Under projekt VINK har programmet genomförts 
två gånger och gett väldigt fina resultat.  
  I stort sett alla bolag har en produkt eller tjänst som åstadkommer en positiv miljöförändring 
och det finns internationellt intresse för flera av bolagen. T ex Envigas har fått 22,5 miljoner 
kronor i  stöd från regeringens satsning  Klimatklivet för att etablera sin nya anläggning som ska 
förädla skogsrester till biokol och bioolja. Företaget arbetar med produktion av biokol, bioolja 
och energigas och använder främst rester från skogsindustrin, jordbruket och processindustrin. 
De förser industrin med biokol istället för fossilt kol, bioolja till raffinaderier för att bli grön 
diesel, bensin och flygbränsle och att förse det lokala fjärrvärmenätet med grön energi. 
  I juni hölls en konferens och workshop för Östersjöregionens samarbetsländer i Köpenhamn 
på temat digitalisering inom bioekonomi. Nordiska Ministerrådet (de nordiska regeringarnas  
officiella samarbetsorgan) gav oss förtroendet att presentera BizMaker och Forest Business 
Accelerator som det svenska framgångsexemplet på området. Vi deltog även på den efterföljande 
workshopen med ministerrådet. 
 
Scandinavian Startup Week – Aktiviteten ger startups möjlighet att utveckla sina internationella 
nätverk och skapa nya affärsmöjligheter i Kanada och Nordamerika. Resan har genomförts två 
gånger under projekt VINK och samarrangeras av BizMaker i Västernorrland, Företagsfabriken i 
Kronoberg, Kalmar Science Park och Movexum i Gävleborg. Kanada har en väldigt offensiv 
inställning till innovation och ett välkomnande affärsklimat med oerhört förmånliga villkor för 
företag som vill göra affärer där. Genom ett gediget program lyckades bolagen etablera nya 
kontakter med allt ifrån kunder, samarbetspartners och intresserade investerare. Bolagen 
besökte även kanadensiska handelskontor, inkubatorer och hubbar för utveckling och hade alla 
även bokat in egna affärsmöten i Kanada. Denna aktivitet har varit så framgångsrik att den 
skapat intresse nationellt. Bland annat har vi blivit inbjudna av Vinnova för att sprida kunskap 
om vårt arbete. 
 

(Källa: Lägesrapporter för VINK, nr 1-18, Startup Västernorrland nr 1-6) 
 
 
 
/Katarina Wikström, Projektledare VINK 
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1. Bakgrund och syfte 

 Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadsgat krav för 

alla typer av organisationer. 

 I Lag om skydd mot olyckor (LSO) anges nationella mål. 

Omfattning och avgränsningar 

Riktlinjerna ersätter de tidigare riktlinjerna från 2015-10-01 – 2020-09-30. 

Riktlinjerna ska komplettera brandskyddspolicyn som antogs i 

kommunfullmäktige 2018-12-04. 

Anpassning till olika arbetsplatser är nödvändig. Riktlinjerna sätter endast 

en miniminivå. 

2. Process 

Riktlinjerna har arbetats fram i form av ett projektarbete mellan kommunens 

förvaltningar, bolag, fastighetsägare och räddningstjänsten. Dokumentet 

bygger på Policy – Systematiskt brandskyddsarbete antagen av KF 2018-12-

04. Riktlinjerna har som uppgift att systematisera brandskyddsarbetet. 

Under arbetet med att ta fram riktlinjer har information om uppdraget 

presenterats för representanter från fastighetsägare och kommunens 

ledningsgrupp. 

3. Övergripande mål 

Riktlinjerna berör följande målområden. 

 Säkerhetsmål, vilken effekt på skyddet eller säkerheten vill man 

uppnå 

 Prestationsmål, vilka åtgärder man ska göra för att nå målen 

Målen med kommunens brandskyddsarbete är att minska antalet bränder 

och de konsekvenser som dessa medför. 

Säkerhetsmål 

 Brandskyddet i verksamheternas lokaler ska kontinuerligt 

förbättras/underhållas enligt gällande lagar och föreskrifter. 

 Personalen ska ha kunskap och förmåga att agera innan 

räddningstjänsten anländer. 

Prestationsmål 

 All personal som inte har utbildning i ADR, heta arbeten eller 

liknande utbildning, ska regelbundet genomgå allmän 

brandutbildning vart 4:e år. 

 Utbildning för anläggningsskötare ska ske regelbundet vid behov. 
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 De som har delegerat arbete ska gå utbildning till 

brandskyddskontrollant. 

 Dokumentation av SBA ska finnas på varje arbetsställe. 

 Vart 4:e år ska Räddningstjänsten informera kommunens 

ledningsgrupp om hur de ser på ansvar och hur brandskyddsarbetet i 

kommunen fungerar. De kan även informera om gällande lagar och 

regler. 

 Varje år ska en uppföljning av SBA arbetet redovisas i KS. 

 Utrymningsövningar ska ske regelbundet, för F – 9 skolor och 

förskolor samt gymnasiet samt liknande verksamheter, 1 – 2 ggr/år, 

övrig verksamhet minst vart 5 år gärna i samråd med 

Räddningstjänsten. 

 Övernattning i skollokaler o liknande får endast ske i begränsad 

omfattning och i samråd med verksamhetsansvarig, fastighetsägare 

och räddningstjänst. 

 Nyanställda ska informeras om det systematiska brandskyddsarbetet 

vid introduktionen. 

 Nya politiker som har tjänsterum i verksamheternas lokaler samt 

gruppledare för de politiska partierna som har möten i 

verksamheternas lokaler ska informeras om brandskyddsarbetet. 

 Installation och underhåll av brandlarm, utrymningslarm, 

brandvarnare, sprinklers och brandsläckningsutrustning ska ske 

enligt gällande brandskyddsregler. 

 Larmöverföring kan ske till fastighetsägaren efter särskild 

överenskommelse. 

 Internkontroll av brandskyddet/brandskyddsrond ska vara separat 

och minst 4 ggr/år. 

 Vid Heta arbeten ska kontakt tas med fastighetsägaren som har 

utbildad personal som kan skriva under blankett samt närvara om 

inte någon på arbetsplatsen har utbildning i Heta arbeten. 

 Verksamheterna ska utarbeta anpassade regler efter dess behov, t ex 

vad gäller levande ljus, heta arbeten, tobaksrökning, timers m m. 

 Tillbudsrapportering som ska redovisas i SBA är, t ex hitta gömda 

fimpar, el-produkter som luktar bränt, trasiga elsladdar/kontakter. 

4. Ansvar och tillämpning 

Riktlinjerna med sina mål är ett styrdokument och ett stöd för alla 

kommunens nämnder, förvaltningar och bolag samt för de verksamheter, 

som kommunen har avtal med och eller bedriver verksamhet på uppdrag av 

kommunen. För att det ska kunna genomföras fullt ut måste varje 

medarbetare på ett medvetet och insiktsfullt sätt göra sin del. Ansvaret för 

att målen ska nås har varje nämnd och styrelse. 

Varje nämnd/bolag ska tillämpa de delar av riktlinjerna som är lämpliga 

utifrån varje verksamhet. Med målen som utgångspunkt, har nämnder/bolag 

ansvar för att verksamhetsanpassade åtgärder och aktiviteter utformas och 

redovisas årligen. 

Brandskyddsansvar ska delegeras skriftligt. Kommunchefen delegerar till 

förvaltningschef som vidaredelegerar till kontorschef/enhetschef. Övrig 

delegering sker muntligt, se kommunens delegationsordning. 
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Ansvarsfördelningen mellan verksamhet och fastighetsägare regleras i 

gränsdragningslista. 

5. Organisation 

Det är en självklarhet att kommunen ska uppfylla lagkraven. 

Kommunfullmäktige styrs av kommunallagen och har det yttersta ansvaret 

för det systematiska brandskyddsarbetet. Därutöver har samtliga 

nämnder/bolag ansvar för att brandskyddsarbetet fungerar i det egna 

verksamhetsområdet. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp 

arbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har uppgiften att samordna 

brandskyddsarbetet och nämnder och bolag ett utförandeansvar, enligt 

följande modell. 

Lagar och förordningar och kommunens ansvar för brandskyddet. 

Kommunallagen, Lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och 

explosiva varor, med tillhörande föreskrifter och allmänna råd, Alkohollagen, 

Boverkets byggregler samt Räddningstjänstens handlingsprogram för skydd 

mot olyckor. 

Kommunfullmäktige 

Övergripande ansvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Finansiering 

Kostnaden för brandskyddsåtgärder inom kommunal verksamhet ska 

finansieras inom ramen för respektive ordinarie verksamhet. 

 

Bilaga 1. Exempel: Dokumentation av brandskyddsarbetet på Myrstackens 

grundskola 

Bilaga 2. Exempel: Gränsdragningslista – systematiskt brandskyddsarbete  

Bilaga 3. Exempel: Checklista – Att kontrollera innan lokalen hyrs ut. 

Bilaga 4. Exempel: Frågeformulär efter utrymningsövning. 

Kommunstyrelse 

leder arbetet, uppsiktsansvar 

Kommunstyrelseförvaltningen 

samordnar och stödjer nämnder 

och bolags verkställandeansvar 

Nämnder/bolagsstyrelser 

utförandeansvar 

Förvaltningschef/VD Kommunala 

bolag 

verkställandeansvar 

Brandskyddsamordnare 

stödjer och samordnar arbetet 

tillsammans med kontaktpersoner 

från nämnder/bolag 

Enhetschefer/arbetsledare 

följer upp att riktlinjerna efterföljs i 

den egna organisationen i 

samarbetet med 

brandskyddsamordnare 
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 EXEMPEL Bilaga 1 

 

 

DOKUMENTATION AV BRANDSKYDDSARBETET PÅ 

MYRSTACKENS GRUNDSKOLA 
 

 

 

 

BESKRIVNING 
 

Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Myrstackens grundskola i 

Härnösands kommun, och omfattar byggnaderna A, B, C och D med adress 

Barrvägen 2 på fastigheten Granen 10. 

Pärmen finns i ett exemplar och är placerad hos brandskyddsansvarig.  

 

Dokumentationen finns även sparad under Gemensamma (G:) XXX – 

Systematiskt brandskyddsarbetet SBA/Granen 10/Myrstackens grundskola. 

 

ANSVAR 
 

Huvudansvaret för säkerheten har förvaltningschefen. Ansvaret för 

brandskyddsarbetet är delegerat till en brandskyddsansvarig. Fastigheten ägs av 

Xxxxxfastigheter, vilka åtgärdar byggnadstekniska brister.  

 

Gymnastiksalen hyrs ut till Idrottsklubben IF 4 dagar per vecka för aktiviteter 

kvällar och helger. Se separat avtal! 

 

ORGANISATION 
 

Följande funktioner/funktionsansvar har delegerats, flik 2: 

 

Huvudansvarig:  Förvaltningschef 

   tfn: 0611 - 34 8X XX 

 

 Kontrollera efterlevnaden/uppföljning. 

 Delta vid regelbunden brandsyn/tillsyn 

 

Brandskyddsansvarig: Kontorschef/enhetschef 

   tfn: 0611 – 34 8X XX 

 

 Planera och samordna brandskyddsarbetet.  

 Underhålla/uppdatera dokumentationen.  

 Utföra kontroller/åtgärda inom ramen för kompetens.  

 Sammanställa rapporter inför brandsyn samt delta vid regelbunden brandsyn. 
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Brandskyddskontrollanter: Agda Ason 

   Bengt Blund 

 

 Genomföra kontroller enligt uppgjord kontrollplan. 

 Åtgärda inom ramen för kompetens.  

 Rapportera fel och brister till brandskyddsansvarig. 

 

Föreståndare brandfarlig vara: Cecilia Cson 

 

Övrig personal:  Rädda, Utrymma, Larma, Släcka 

 

Brandskyddspolicy med tillhörande riktlinjer finns på 

Insidan/Arbetsstöd/Brandskydd i kommunens lokaler 

 

UTBILDNING 

 

Brandskyddsansvarig/kontrollanter:  

 

Ska ha erforderliga kunskaper för att kunna bedriva arbetet. Detta tillgodoses 

genom en kortare teoretisk utbildning om förebyggande brandskyddsarbete vart  

4:e år med start 2015. 

 

All personal:  

Ska med samma tidsintervall genomgå utbildning i att hantera  

handbrandsläckare.  

 

Elever: 

Ska i samband med nytt läsår informeras muntligt om vilka rutiner som gäller  

vid brand/utrymning, flik 3. 

 

Utrymningsövning: 

1 - 2 ggr/år ska en utrymningsövning hållas. Övningen kan planeras och utföras i 

samråd med räddningstjänsten. 

 

Brandsynsförrättare är:  Räddningstjänsten 

   tfn:     0611 – 87 00 00  

 

Utbildningarna dokumenteras i utbildningsregister under flik 4. 
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INSTRUKTIONER OCH RUTINER 

 

Följande rutiner gäller på Myrstackenskolan: 

 

Vid Brand eller utrymningslarm: 

 

Rädda/utrymma: Utrym byggnaden via närmsta nödutgång. Respektive 

klasslärare ansvarar för att alla elever under pågående lektion kommer ut.  

Uppsamling och inräkning sker vid bollplanen! ’ 

 

Larma: Larma per telefon: 112. Adress: Barrvägen 2. 

Meddela vem som ringer, vad som inträffat och om det finns skadade eller 

instängda. 

 

Släck: Släck branden om den bedöms som möjlig utan risk. Stäng fönster och 

dörrar för att förhindra rökspridning. 

 

Telefonlista att använda vid brand eller olycka finns längst fram i pärmen. 

 

Dagliga rutiner: 
 

 Belysning släckas. 

 Huvudbrytare för köksutrustning slås ifrån. 

 Timers vara frånslagna. 

 Brandfarlig vara (gasol) inlåst i för ändamålet avsett skåp. 

 

Övriga rutiner: 

 

 Vid heta arbeten (svetsning, skärning etc.) ska entreprenören samt någon på 

arbetsplatsen ha ett giltigt heta arbeten certifikat. (Tillstånd krävs normalt 

endast i klassade utrymme). Vid osäkerhet rådfråga räddningstjänsten. 

Kontakta alltid fastighetsägaren vid heta arbeten om det inte finns någon på 

arbetsplatsen som har heta arbeten certifikat 

 Rökning får endast ske på anvisad plats. 

 Övernattning måste godkännas av verksamhetschefen, räddningstjänsten och 

fastighetsägaren. 

 

DOKUMENTATION AV BRANDSKYDD 
 

I byggnaderna bedrivs skolverksamhet för 450 elever på låg och  

mellanstadienivå. Skolan, uppförd 1972, är belägen i ett bostadsområde. Utöver 

normal skolverksamhet utnyttjas gymnastiksalen av en lokal idrottsförening på 

vardagkvällar och helger. Övrig verksamhet utgörs av personal/föräldramöte, 

ofta kvällstid. 
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Kontaktperson Idrottsklubben IF: Xxxxxx Svensson tfn: 0611 – 111 XX 

 

Planritningar: 

Under flik 5 förvaras planritningar för samtliga 3 våningsplan.  

På planritningarna finns utrymningsvägar, nödutgångar, utrymningsknappar och 

handbrandsläckare utmärkta. 

 

Utrymningsplaner: 

Finns uppsatta på varje våningsplan. 

 

Larm:  
Ett internt utrymningslarm är installerat i samtliga byggnader, och kontrolleras  

enligt drift och underhållsrutinerna.  

 

Särskilda risker:  

Förvaring av gasol, se planritning. Gasolen förvaras i ett typgodkänt skåp med 

ventilation till det fria. 

 

Tillstånd brandfarlig vara förvaras under flik 5. 

 

DRIFT OCH UNDERHÅLL 
 

Följande byggnadstekniskt brandskydd är installerat och ska kontrolleras och 

underhållas.  

 

Utrymningslarm:  

Funktionskontroll 1ggr/kvartal 

Extern besiktning 1ggr/år 

Utrymningsövning 1 - 2 ggr/år 

 

Ansvarig: Xxxxxxx 

 

Utrymningsplaner:  

Kontrolleras i samband med internkontroll. 

 

Brandcellsgränser:  

Se Brandskyddsdokumentation. 

 

Handbrandsläckare:  

Se Utrymningsplaner!  

Extern besiktning 1ggr/år av Räddningstjänsten 

 

Anläggarintyg, besiktningsintyg etc, förvaras under flik 6. 
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KONTROLL/UPPFÖLJNING/TILLBUDSRAPPORTERING 

 

Skolans brandskydd kontrolleras 4 ggr/år. Vid kontroll används  

checklista. På checklistan noteras eventuella anmärkningar som därefter  

åtgärdas. Efter åtgärd noteras datum i avsett fält. 

 

Kontrollerna ska utföras av brandskyddsansvarig samt minst en av 

brandskyddskontrollanterna och en representant från elevrådet. 

 

Nya checklistor förvaras under flik 7. Efter utförd kontroll under flik 8. 

 

Uppföljning: 

En gång om året ska dokumentationen kontrolleras för att garantera dess 

riktighet, liksom sammanställas inför räddningstjänstens regelbundna 

brandsyn/tillsyn. Nya checklistor förvaras under flik 9. Efter utförd kontroll 

under flik 10.  

 

Räddningstjänstens anteckningar, LSO förvaras under flik 11. 

 

Tillbudsrapportering (som har med brand att göra) 

Ska dokumenteras och rapporteras till brandskyddsansvarig som delger 

skyddskommitté. 

 

Tillbudsrapporter förvaras under flik 12 eller rapporteras i KIA. 

 

Brandskyddsdokumentationen upprättad av Xxxxxxxx Xxxxxxxx, titel och 

XXXförvaltning 2019-XX-XX 

 

Reviderad av, datum och namn: 
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 EXEMPEL Bilaga 2 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA – SYSTEMATISKT BRANDSKYDDS-

ARBETE (SBA) 
Enligt lagen om Skydd mot olyckor ska gränsdragningen av ansvar mellan hyresvärd och 

hyresgäst tydliggöras. I bilaga ”Grändsdragningslista” till hyresavtalet framgår vem av 

hyresvärd och hyresgäst som äger, respektive ansvarar för drift, underhåll och utbyte av 

utrustning och inventarier i lokalen, däribland utrymningsskyltar, släckutrustning samt brand- 

och utrymningslarm. Denna bilaga klargör principen för vem som ansvarar för tillsynen av 

utrustningen nedan samt upprättandet av brandskyddsdokumentation. Hyresgäst ansvarar 

utöver nedanstående gränsdragning för att EJ ställa saker eller skräpa ner i utrymningsvägar 

eller gemensamma ytor. Hindrande eller skräp borttages genom fastighetsägarens försorg på 

hyresgästens bekostnad. Hinder vilka bedöms påverka säkerheten beivras. 

Förklarningar HG Hyresgäst 

  HV Hyresvärd 

Tillsyn Regelbunden kontroll och reparation av funktion alt 

abonnemang 

Upprätta Första införskaffande eller upprättande (vilket även 

innefattar uppdatering av brandskyddsdokumentationen) 

Den som ansvarar för ett moment enligt ovan, bär samtidigt kostnaden för uppgiften. 

Tillsynsobjekt Tillsyn Upprätta 
Utrymningsskyltar   

Utrymningsskyltar i lokalen   

Utrymningsskyltar i lokal, men närmast utrymningsdörr/fönster   

Sprinklersystem   

Brandlarm   

   

   

Släckutrustning   

Handbrandsläckare i lokalen   

Handbrandsläckare i gemensamma ytor och utrymningsvägar   

Brandpost i lokalen   

   

   

Utrymningsvägar   

Dörr till utrymningsväg från lokal, inkl beslag   

Dörr inom lokal   

Dörr i utrymningsväg och i gemensamma ytor   

Fönster som används som utrymningsväg från lokal   

Bortstädning av hindrande föremål i och till utrymningsväg i 
lokal 

  

Nödbelysning   
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Tillsynsobjekt Tillsyn Upprätta 
Brandskyddsdokumentation   
Upprättande av brandskyddsdokumentation för verksamheten   
Upprättande av brandskyddsdokumentation för fastighten   

Upprättande av utrymningsplaner inom lokalen   

   

   

Brand- och utrymningslarm med funktioner (t ex hissar, 
ventilation) 

  

Utrymningslarm som är verksamhets-/hyresgästkrav   

Utrymningslarm som är myndighetskrav för fastigheten   

Uppkoppling mot räddningstjänst enligt verksamhetskrav   

Uppkoppling mot fastightsägarens jour o beredskap enligt 
verksamhetskrav 

  

Rökgasventilation/brandfunktion ventilation/brandluckor   
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Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunledningskontoret 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Rådhuset 
Nybrogatan 8 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

EXEMPEL 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-18 
 

Bilaga 3 

 

 
 

 

 

  

 

Checklista – Att kontrollera innan lokalen hyrs ut 

Se till att: 

 Det finns möjlighet att larma 112 

 Utrymningsvägarna är fria från möbler, skräp eller dylikt och är 

framkomliga i hela sin bredd. Bredden ska vara minst 0,9 m om det 

högst får vistas 150 personer i lokalen. Om det får vistas fler än 150 

personer i lokalen ska bredden vara minst 1,20 m.  

 Det ska alltid finnas minst två vägar ut som inte är beroende av 

varandra 

 Alla dörrar i utrymningsvägarna kan öppnas utan nycklar eller 

särskilda verktyg 

 Utrymningsvägarna är markerade med utrymningsskyltar som lyser 

och syns tydligt samt att utrymningsplaner finns uppsatta. 

 Stängningsanordningarna på självstängande branddörrar fungerar och 

att dörrarna exempelvis inte är uppställda med kilar 

 Fungerande och besiktad släckutrustning finns och är placerad på 

lämplig samt markerad plats 

 Skylt som anger max antal tillåtna personer i lokalen finns på en väl 

synlig plats i lokalen 

 Hyresgästen har fått information om brandskyddet i lokalen och om 

hur många som får vistas där 

 Eventuell nödbelysning fungerar 

 Eventuellt utrymningslarm fungerar 

 Uthyrning får endast ske i samråd med verksamhetsansvarig, 

fastighetsägare och räddningstjänst 
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Postadress 

Härnösands kommun 
871 80 Härnösand 

 

Besöksadress 

Stadshuset 
 

 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 

  

Namn brandskyddsansvarig  

xxxxx.xxxxx@harnosand.se 

UTVÄRDERING BRANDÖVNING 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-02-15 
Bilaga 4 
  

 

 
 

 

 
  

 

Utvärdering brandövning 

Vid brandövning noterades följande: 

Hördes blandlarmet klart och 

tydligt? 

Svar: 

 

 

Fungerade utrymningsvägar? Ex var 

skyltningen bra, var dörrar 

blockerade? 

Svar: 

 

 

Visste alla vad de skulle återsamlas? Svar: 

 

 

Gick alla ut? Svar: 

 

 

Övriga Synpunkter Svar: 

 

 

Utvärdering, vad behöver förbättras? Svar: 

 

 

 

Lämna till brandskyddsansvarig senast datum 

Yyyyy Yyyyyyy 

Underskrift  
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Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2019-000044 1.2.4.1 

Redovisning av planerad effekt samt uppnådd effekt av 
beslutade besparingar 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna, samt 

att delge Kommunstyrelsen Socialnämndens uppföljning av redovisningen.  

Bakgrund 

Socialnämnden har fått i uppdrag att till kommunstyrelsen månadsvis 

återrapportera utfall av beslutade besparingar i relation till beräknad enligt 

tidigare beslut i kommunfullmäktige den 17 december 2018. Beslut om 

besparingar fattades i Verksamhetsplan 2019, vid Socialnämndens 

sammanträde den 22 november 2018.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, uppföljning av åtgärder april 2019. 

Controller Ann Kristofersson, muntlig information.  

______  
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 200 tkr 0 0 0 0 0 0 33 33 33 33 33 33 200

Utfall av besparingsåtgärd 0 42 42 42 125

Beräknad effekt 2 200 tkr 0 0 0 0 0 0 367 367 367 367 367 367 2 200

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 135 271 406

Beräknad effekt 2 400 tkr 0 0 0 270 280 290 260 270 280 240 250 260 2 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 537 473 403 1 413

Uppföljning av åtgärder, Verksamhetsplan 2019

Särskilt boende och hemtjänst

Avveckling 1,0 tjänst Anhörigkonsulent

1,0 tjänst uppsagd av berörd person som sökt och fått annan tjänst inom förvaltningen. Avslutas i februari.

Avveckling 9,0 tjänst Aktivitetsledare

Förhandlingar genomförda för samtliga. 7 har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomisk effekt fr o m mars för 5 av dessa tjänster och fr o m april för 2. 2 
har tackat nej till omplaceringserbjudande och arbetar som extra resurser inom hälso- och sjukvården och Ädelhem och ekonomisk effekt beräknas för 1 
medarbetare fr o m oktober och för en fr o m april 2020.

Successiv avveckling av Ugglan

Verksamhetsövergång genomförd enligt plan 2019-02-15. Totalt 20 av 51 lägenheter är avvecklade. Någon minskning i hyresintäkter har ännu inte påvisats. Det 
finns inget som tyder på att hemtjänsttimmarna har ökat på grund av denna åtgärd.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt - Ingår i Ugglans effekt - - - - - - - - - - - - -

Utfall av besparingsåtgärd - - - - - - - - - - - - -

Beräknad effekt 700 tkr 0 0 0 0 0 0 117 117 117 117 117 118 700

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 117 117

Beräknad effekt 100 tkr 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 100

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0 0

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 0 0 0 0 67 67 67 67 67 67 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0 0

Omvandling av en avdelning inom Korttidsenheten till permanent särskilt boende

Planerad uppstart 4 februari. Genomfört under januari månad. Beräknad effekt ingår i resultatet av avveckling av Ugglan.

Sänkt bemanning inom Korttidsenheten 2,7 tjänst

Förhandling i februari angående omplaceringar. Effekt från och med april.

Avveckling Solbrännans matsal

Sista dag för servering var 28 februari. Förhandling genomförd. Kostnad under uppsägningstid. Beräknad ekonomisk effekt fr o m oktober

Avveckling Ängecenters matsal

Sista dag för servering var 20 januari.  Förhandling genomförd. Kostnad under uppsägningstid. Beräknad ekonomisk effekt fr o m oktober.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 930 tkr 0 0 0 0 0 0 155 155 155 155 155 155 930

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 85 37 122

Beräknad effekt 500 tkr 0 0 0 0 0 0 83 83 83 83 83 83 500

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 56 83 140

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 0 0 0 0 67 67 67 67 67 67 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 45 67 112

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 25 25

Avveckling Trygg hemgång, 3,0 tjänst usk

Avveckling av tjänster har genomförts. 1 har tackat ja till omplaceringserbjudande. 2 har tackat nej och arbetar under uppsägningstiden t o m september inom 
Hälso- och sjukvården. Under mars månad arbetade dessa personer på vakanser och under april till september som extra resurs.

Sänkt bemanning natt inom Ädelhems säbo 1,92 tjänst 

Förhandling i februari angående omplaceringar. Samtliga medarbetare har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomiskt effekt från och med mars.

Sänkt bemanning natt inom Koltrastens säbo 1,92 tjänst

Förhandling i februari angående omplaceringar. Samtliga medarbetare har tackat ja till omplaceringserbjudande. Ekonomiskt effekt från och med mars.

Avveckling 1,0 tjänst Enhetschef ÄO

Förhandling i februari angående omplacering. Tackat ja till omplaceringserbjudande. Börjar arbeta som sjuksköterska inom HSL fr o m 15 april.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 245 tkr 0 0 0 0 0 0 41 41 41 41 41 41 245

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0 0

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 50 50 50 150

Beräknad effekt 500 tkr 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Utfall av besparingsåtgärd 482 0 0 0 482

Beräknad effekt 300 tkr 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

Utfall av besparingsåtgärd 300 0 0 0 300

Avveckling 1,0 Gruppledare hemtjänst

Förväntad effekt enligt plan, dvs fr o m juli.

Hälso- och sjukvård

Avveckling 0,78 tjänst ssk natt

Berörd person har sagt upp sig. Avslut sker i februari.

Individ- och familjeomsorgen

Avveckling 1,0 tjänst Utvecklare flykting- och asylfrågor

Förhandlat, varsel om uppsägning klart. Minskad budgetpost från och med januari. Medarbetaren har avslutat sin tjänst på egen begäran fr o m 19-02-01.

Förändrat avtal avseende Jobbsatsning

Genomförs under året. Redovisas kontinuerligt i separat nämndsärende. Minskad budgetpost från och med januari.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 44 44

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 40 40

Beräknad effekt 925 tkr 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925

Utfall av besparingsåtgärd 925 0 0 0 925

Beräknad effekt 800 tkr 0 0 0 0 0 0 133 133 133 133 133 133 800

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0 0

Avveckling 1,0 tjänst socialsekreterare

Förhandling i februari angående omplacering. Berörd medarbetare slutar på egen begäran fr o m 2019-04-01.

Avveckling 1,0 tjänst inom Resursteamet

Förhandling i februari angående omplacering. Berörd medarbetare övergår till annan anställning inom kommunen fr o m 2019-04-01.

Omsorg om funktionshindrade

Avveckling 2,0 tjänst Habiliteringsassistent

Ej tillsatta. Personalbudget minskad från och med januari.

Avveckling 3,0 tjänst Habiliteringsassistent DV
+ lokalkostnad

Genomförs enligt plan.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 100 tkr 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100

Utfall av besparingsåtgärd 24 22 21 15 82

Beräknad effekt 400 tkr 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 0 0 0

Beräknad effekt 500 tkr 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Utfall av besparingsåtgärd 500 0 0 0 500

Beräknad effekt 500 tkr 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500

Utfall av besparingsåtgärd 500 0 0 0 500

Ändrade regler för ersättning för vissa omkostnader i samband med ledsagning

Genomfört. Förvaltningen följer nämndens beslut.

Införande av avgift för individstöd, ledsagning och kontaktperson enligt SoL

Återremitterat från KS. Socialnämnden beslutade mars att inte införa avgifter för dessa insatser.

Biståndsenheten

Avveckling 1,0 tjänst Biståndshandläggare

Genomfört fr o m 2019-01-01. Minskad budget från och med januari.

Förvaltningsövergripande

Mjuka stopp

Minskat budget för utbildning med 0,5 mnkr fr o m 2019-01-01
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 500 tkr 0 0 75 47 47 48 48 47 47 47 47 47 500

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 75 47 122

Beräknad effekt 900 tkr 0 0 225 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 225 75 300

Beräknad effekt 100 tkr 0 0 24 8 9 9 9 9 8 8 8 8 100

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 24 8 32

Uppföljning av åtgärder, Anstånd budget i balans 2019 (Dnr 2019-000080)

Särskilt boende och hemtjänst

Ej tillsätta vakans, verksamhetsutvecklare

Beslutet följs.

Ej starta ombyggnation Härnögården

Beslutet följs.

Ej tillsätta vakans, administratör

Beslutet följs.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 75 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 75 25 100

Beräknad effekt 300 tkr 0 0 0 34 34 33 33 33 33 33 33 34 300

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 400 245 645

Beräknad effekt 600 tkr 0 0 150 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 150 50 200

Detaljbudgetförändring TES

Minskad budget och beslutet följs.

Individ- och familjeomsorgen

Projekt försörjningsstöd

Projektet Att bryta långvarigt bidragsberoende: Den 1 jan hade 172 hushåll uppfyllt kriterierna för långvarigt bistånd, dvs bidragsberoende i mer än 10 månader. 
55 av dessa hushåll har per den sista april blivit självförsörjande. Det är svårt att ta ut den exakta besparingen då nya långvarigt bidragsberoende tillkommer. I 
denna uppföljning redovisas utfall mot budget för ekonomiskt bistånd.

Omsorg om funktionshindrade

Transporter daglig verksamhet till Samhällsnämnden

Beslutet följs.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad högre kostnad 200 tkr 0 0 -50 -17 -16 -17 -16 -17 -16 -17 -17 -17 -200

Utfall 0 0 -50 -17 -67

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 99 34 33 33 33 33 33 34 34 34 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 123 34 157

Beräknad effekt 100 tkr 0 0 24 9 8 9 9 9 8 8 8 8 100

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 36 9 45

Beräknad effekt 200 tkr 0 0 0 0 40 40 40 40 40 0 0 0 200

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 124 43 167

Ökade kostnader korttidstillsyn

Överenskommelse med skolförvaltningen. 

Arbetskläder

Verksamheten har 100 tkr kvar i budget för inköp av arbetskläder. Ackumulerat april har verksamheten inhandlat arbetskläder för 0,9 tkr.

Högre intäkter Elevhem

Alla 8 platser är belagda.

Minskad vikariebudget

Utfall på personalkostnader jämfört med budgeterade personalkostnader ger ett överskott motsvarande 167 tkr ackumulerat april.
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Verksamhetsåret 2019 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa

Beräknad effekt 400 tkr 0 0 150 50 50 50 50 50 0 0 0 0 400

Utfall av besparingsåtgärd 0 0 150 50 200

Summa beräknade besparingar 2 767 42 814 627 677 687 1 937 1 945 1 904 1 824 1 834 1 846 16 900

Summa utfall av besparingar 2 731 651 2 240 1 762 7 384

Ej tillsätta vakans, lokalintendent

Lokalintendent är föräldraledig och tjänsten vikariebesätts inte.

Förvaltningsövergripande
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