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Projektavstämning (dec 2010)
Härnösands kommun har tagit beslut om att medfinansiera 8 egna och 14 externt ägda EUprojekt samt 8 lokalt samfinansierade projekt mellan åren 2007-2013. Samtliga projekt har
en uppdaterad status som går att läsa på kommunens hemsida under
www.harnosand.se/kommunen/framtidochutveckling/eusamfinansieradeprojekt
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Finansiering – budget
Alla medfinansierade projekt har en sammanräknad totalbudget på 558 mkr, varav
kommunens beslutade medfinansiering utgör ca 57 mkr fram till år 2013. Stödet från EU är
på ca 250 mkr. Övrig finansiering kommer från andra externa finansiärer. Under 2010
medfinansierade kommun projekt med 14 mkr, under 2011 är 6 mkr hittills beslutat av KS.

Projektens roll kopplat till framtidsbilderna förverkligande 2025
Projekten har en koppling till kommunens Framtidsbilder för 2025. De medför
investeringar i kommunen som t.ex. ny curlinghall, nytt resecentrum, bättre gästhamnar,
utveckling av kollektivt resande, miljöinvesteringar i företag, nya handelsområden mm.
Förutom investeringarna så utvecklas nya metoder inom e-tjänster, rehabilitering av sjuka
och arbetslösa, m fl. Projekten bidrar också till att sätta avtryck i kommunen i form av olika
aktiviteter som Starta-eget-stöd, mässor, kompetensutveckling, forskningsstöd, seminarier
och nätverk för olika målgrupper samt centrumaktiviteter som Cityjam och stadsfest mm.
Projektsatsningarna medför också att ca 20-25 personer har sin anställning inom olika
projekt enbart inom Härnösands kommun under dessa år.
Nedan följer en sammanfattning av pågående projekt utifrån framtidsbildernas
utvecklingsområden med en kommunal ekonomisk insats under varje rubrik.

Framtidens bo-stad
Projekt Handelsplats Härnösand,
Vårsta grönt helande och
Naturguide samt flera andra projekt
finns inom detta område. Ett
intressant projekt är Mottagande ur
boendes perspektiv som ska följa
upp ensamkommande flyktingbarn
som bor och har bott i kommunen
under 20 år som gått.
2,7 mkr

Härnösand och havet
Det största projektet just nu är
Norrlands bästa gästhamn med
utvecklingen av gästhamnarna och
tillkomsten av piren vid
Kronholmskajen Dessutom
färdigställs via projekt Rangerspår
ett nytt spår i hamnen innan årets
slut. Målet är att uppnå en maritim
miljö som lockar både kommersiell
sjötrafik och båtturister.
3,6 mkr

Härnösand och
kommunikationerna
Inom detta område både pågår och
planeras för ett antal olika projekt.
Ådalsbanan / ostkustbanan jobbar
långsiktigt för en bättre förbindelse
mellan Härnösand och Sundsvall. I
affärsplanen för Nya Ostkustbanan
görs bedömningen att sträckan
Gävle-Sundsvall kan vara utbyggd

och tas i drift år 2024 och
Sundsvall-Härnösand år 2022, men
detta förutsätter byggstart 2015.
Bästa resan projektet arbetar ca 1
år till med omstigningsplatser och
marknadsföring av kollektiv trafik.
Utöver detta sker ett pågående
arbete gällande utvecklingen av
stationsområdet via projekt
Resecentrum. Kommunen hoppas
nu också på ett nytt stöd för att
omstrukturera busshållplatserna för
ett säkrare resecentrum genom
projektet Härnösands nästa.
10,2 mkr

Härnösand och arbetslivet
Inom detta område hittar vi projektet
Ung i centrum som i år fått klart sina
besökslokaler i sambiblioteket. En
satsning görs också genom projektet
Konkurrenslyftet. 400 företag i
kommunen ska intervjuas med syfte
att tidigare kunna sätta in
omstruktureringsåtgärder. Att
komplettera offentlig sektor med nya
företag i Härnösand sker inom
projektet E-länet som också under
året arbetat med att förbättra
kommunens service till företagen.
Förutom dessa projekt sker
utveckling av innovativa idéer inom
E-akademin, SRR och Innovationsalliansen
6,0 mkr

Härnösand och det livslånga
lärandet
Tillsammans med Tecnichus bidrar
kommunen till utveckling av tekniklärande verksamhet till över 30 000
besökare per år. Förutom dessa är
ca 400 unga inskrivna i KomTek.
Satsningarna på campus
Härnösand i samarbete med MIUN
är viktiga investeringar för att
säkerställa utbildningar vid
universitetet. Även samarbetet med
Folkhögskolans sceniska projekt,
som resulterat i en ordinarie
utbildning med internationella
framgångar för många elever, sätter
Härnösand på kartan.
16,5 mkr

Härnösand och miljön
Genom samarbete med projekten
EnergYZer och Arena Miljölänet
bidrar kommunen till fortsatt
utveckling av ekologisk hållbarhet.
Bland annat pågår miljöcoachning i
SME företag. Projekt BTL på MIUN
bidrar också till nya miljöinnovationer. En satsning på
kommersialisering av närodlad mat
ska starta 2011 inom ramen för
projektet Smakstart. Förutom dessa
har Cleantech projektet med
solfångarna på sjukhustaket rönt
stor uppmärksamhet. Hållbar miljö
och energi är också i fokus i
utvecklandet av ett energitekniskt
centrum.
2,3 mkr

Härnösand och besökarna
Besöksnäringen i Höga Kusten
omsätter 1,2 miljarder kronor och
bidrar till 840 årsanställningar samt
till över 100 miljoner i direkta och
indirekta skatteintäkter till dessa tre
kommuner Utvecklingen sker
genom projekten Destination Höga
kusten och Mitt Sverige Turisms
projekt Hållbar besöksnäring.

Dessa har bidragit till ett ökat antal
gästnätter och en positiv framtidstro
för besöksnäringen. Bland annat
har ett gemensamt boknings- och
betalsystem för Höga Kusten
lanserats under 2010.
1,2 mkr

Härnösand och kulturen
Inom detta område ser vi projekt
som belyser vårt historiska arv. Ett
exempel är Kulturbro som är
Murbergets satsning i samarbete
med Satakunta museum i Finland.
Projektet har inneburit vandringsutställningar och teaterutbyten.
Även flera projekt inom LEADER
har uppmärksammat kulturarvet.
Bland annat så ska ett klädmuseum
färdigställas på Säbrå
hembygdsgård.
1,4 mkr

Härnösand fritiden
En stor satsning görs under
kommande år på en ny Internationell
curlinghall. Utöver detta finansierar
kommunen via LEADER fler projekt
ute på landsbygden. Bland annat ska
Långsjögårdens utemiljö anpassas för
barnaktiviteter.
10,4 mkr

Härnösand och världen
Via SFA projektet har nya metoder
utvecklats inom integrationsarbetet.
Därutöver har en rad olika
internationella studiebesök skett av
både pedagoger och elever. Bland
annat har Härnösands kommun under
hösten tagit emot en större grupp från
Europa på studiebesök i förskolan.
Skolans projekt ligger inom ramen för
det ordinarie skolarbetet och redovisas
bara internt än så länge.
1,8 mkr
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