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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 mars 2019 kl. 13:15 i 

fullmäktigesalen i Rådhuset. 

Sammanträdet inleds med information från Lena af Geijerstam Unger, VD 
för Hemab, och Fred Nilsson, ägarrepresentant för Ostkustbanan 2015 AB. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 
tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 
servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 
även på kommunens webbplats, www.harnosand.se/kfwebb  
 
Frågor till allmänhetens frågestund ska skickas in skriftligen innan 
sammanträdets början. Frågan ska ha inkommit senast kl.12 på fredagen 
innan fullmäktigesammanträdet för att kunna tas upp på närmaste 
sammanträdet. Ordföranden läser upp din fråga på mötet. Du måste 
uppge namn och din fråga måste beröra ett ärende som faller inom 
fullmäktiges beslutsområde. Frågan får inte handla om myndighetsutövning 
mot enskild. Du kan skicka in din fråga via kommunens hemsida, 
www.harnosand.se Mötet direktsänds på hemsidan. 
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12.  Interpellation till kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander - 
Befattningen oppositionsråd 

13.  Interpellation till en av majoritetens gruppledare Ingrid Nilsson - Befattningen 
oppositionsråd 

14.  Interpellation till var och en av majoritetens gruppledare Ingemar Wiklander - 
Befattningen oppositionsråd 

15.  Interpellation till en av majoritetens gruppledare Ann-Charlotte Visen - 
Befattningen oppositionsråd 

16.  Interpellation till var och en av majoritetens gruppledare Britta Thyr - 
Befattningen oppositionsråd 

17.  Interpellation till Skolnämndens ordförande mobilfri skoldag 
18.  Återredovisning av fattade beslut gällande medborgarförslag 
19.  Val till mandatperioden 2019-2022 
20.  Avsägelser 2019 
21.  Valärenden 2019 
22.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 
23.  Korta frågor - korta svar 2019 
24.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  
 

Göran Norlander 
ordförande 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 4 mars 2019 08:00 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 Härnösand 
 
Din fråga 
Härnösands Kommun har ett trådlöst larmsystem som inte fungerar, detta skapar mycket stor oro hos 
oss som brukare, och det är dags och det är mycket bråttom att Härnösands Kommun ser till att skaffa 
ett trygghetslarm som fungerar, och inte att jag och många med mig som brukare av trygghetslarmet 
skall behöva känna ständig oro,. Trygghetslarmet har en mycket viktig funktion för den som har fått 
detta beviljat, och får på inga villkor omfattats av så mycket tekniska problem och driftsstörningar som 
fallet är i dag, på 2 månader har larmet varit felande ca 1-2 veckor och nu är det felande igen, så nu är 
det bråttom att Härnösands Kommun ser till att skaffa ett bättre trygghetslarm som skapar trygghet och 
inte oro hos mig och många andra som brukare Det är även bråttom att byta teleoperatör till Telia då 
tele 2 tycks lågprioritera den viktiga funktion som trygghetslarmen utgör för oss brukare. 
Frågan har varit uppe tidigare, men eftersom inga förändringar skett till det bättre utan snarare till det 
sämre så får denna fråga på inga villkor läggas åt sidan . 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Socialnämndens Ordförande Christer Fagerström 
 
Samtycke 
2019-03-04 08.00 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
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§ 41 Dnr 2019-000080 1.1.1.4 

Partistöd 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att partistöd för 2019 utbetalas, utifrån 2018 års nivå och med uppräkning 
med index. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.         

Bakgrund 

Varje parti som finns representerade i kommunfullmäktige är berättigad 
partistöd. För att detta ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en 
begäran om utbetalning till kommunen. De ska även ha inlämnat redovisning 
och granskningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidieberednings protokollsutdrag, 2019-02-13 § 14 
______  
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§ 14 Dnr 2019-000080 1.1.1.4 

Partistöd 2019  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att partistöd för 2019 utbetalas, utifrån 2018 års nivå och med uppräkning 
med index.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      

Bakgrund 

Varje parti som finns representerade i kommunfullmäktige är berättigad 
partistöd. För att detta ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en 
begäran om utbetalning till kommunen. De ska även ha inlämnat redovisning 
och granskningsrapport.       

Beslutsunderlag 

      
______  
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§ 39 Dnr 2018-000481 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Lennart 
Bergström (SD) och Ingemar Ljunggren (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert yrkar att texten under rubriken Initiativrätt § 23 får följande 
lydelse: 
”Om ett ärende väcks enligt Initiativrätten kap 4 § 20 kommunallagen, ska 
ärendet tas upp på dagordningen. Därefter är det upp till nämnden att 
bestämma om det väckta ärendet ska avgöras direkt vid aktuellt 
sammanträde eller om det ska behandlas vid senare tillfälle.” 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Lennart Bergström (SD) och Ingemar Ljunggren (M) yrkar bifall till Anders 
Gäfverts (M) förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
och Anders Gäfverts (M) förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Anders Gäfverts (M) förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.         

Votering och utfall 

Votering begärs och verkställs. 
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Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ”ja” och den som 
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag 
röstar ”nej”. 
Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
har beslutat i enlighet med liggande förslag.  Hur de enskilda ledamöterna 
röstat framgår av tabellen nedan. 
Ledamot Parti § 39 

  Ja Nej 

Andreas Sjölander S X  
Ingrid Nilsson V X  
Christina Lindberg C X  
Lotta Visén S X  
Björn Nordling  S X  
Monica Fahlén S X  
Håkan Viklund S X  
Michael Möller Christensen V X  
Johan Sundqvist MP X  
Ingemar Wiklander KD X  
Erik Hultin C X  
Anders Gäfvert M  X 
Ida Skogström  M  X 
Ingemar Ljunggren  M  X 
Lennart Bergström SD  X 

    

Reservation 

Ledamöterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till 
förmån för Anders Gäfverts (M) förslag. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2019-01-28 § 4 att 
återremittera ärendet om gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder då man ville ha ett förtydligande vad gäller initiativrätt. Detta har 
skett under §§ 22-23 i reglementets gemensamma del. 
Utöver ändringen i §§22-23 har förslag om ändrat ansvar varit på remiss till 
samhällsnämnden och socialnämnden om att flytta ansvaret för bland annat 
tillstånd för servering av alkoholdrycker. I remissvaren framgår att 
samhällsnämnden och socialnämnden inte är eniga, därav föreslår 
kommunledningskontoret ingen flytt av ansvarsområdena. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

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

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 
Svar på remiss från samhällsnämnden 2019-03-01 
Svar på remiss från socialnämnden 2019-03-01 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 4, 2019-01-28  
______  
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Postadress 
Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-348000 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
 

Fax 
0611-348030 

Bankgiro 
5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2019-01-28 § 4 att 
återremittera ärendet om gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder då man ville ha ett förtydligande vad gäller initiativrätt. Detta har 
skett under §§ 22-23 i reglementets gemensamma del. 
Utöver ändringen i §§22-23 har förslag om ändrat ansvar varit på remiss till 
samhällsnämnden och socialnämnden om att flytta ansvaret för bland annat 
tillstånd för servering av alkoholdrycker. I remissvaren framgår att 
samhällsnämnden och socialnämnden inte är eniga, därav föreslår 
kommunledningskontoret ingen flytt av ansvarsområdena. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 
Svar på remiss från samhällsnämnden 2019-03-01 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 4, 2019-01-28  

Härnösands 
kommun 
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1. Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 
kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 
bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 
verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 
kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 
hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 
Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 
sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 
förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 
krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare 
samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lag och förordning. 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 
§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 
§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 
får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 
överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämndes sekreterare eller 
styrelse/nämnds ordförande. 
§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 
sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 
styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden 

§10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 
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Kallelse 

§11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 
sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
§12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 
dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 
sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 
kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 
detta. 
§13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 
ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 
och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 
§15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 
§16 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 
kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 
vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 
som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§17 Om både ordförande eller vice ordförandena har förhinder att delta i ett 
sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 
ordförandes uppgifter. 
§18 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes 
samtliga uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§19 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 
ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 
föredragning, överläggning som beslut. 
§20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 
§21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 
sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 
parti. 

Initiativrätt 
§22 En ledamot/tjänstgörande ersättare i nämnd har rätt att väcka ett ärende 
i nämnden. Ledamoten måste vara närvarande vid sammanträdet. 
§23 Om ett ärende har väckts på ett sammanträde är det nämnden som 
beslutar om ärendet ska avgöras på det aktuella sammanträdet, bordläggas 
eller om ärendet ska beredas. Beslut tas med enkel majoritet. Något 
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beredningstvång gäller inte för nämnden, utan det är möjligt att avgöra ett 
ärende som har väckts vid ett sammanträde på samma sammanträde.  

Reservation 

§24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 
motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 
för justering av protokollet. 

Protokollsanteckning 

§25 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 
måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll.  
Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 
Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 
Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 
medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§26 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 
en ledamot.  
Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 
justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 
beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 
justerad. 

Utskott 

§27 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de 
uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§28 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 
arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§29 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 
delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 

Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§30 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 
dem. 
Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§31 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 
§32 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet.  
Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. 
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§33 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 
verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 
myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§34 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 
verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 
arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§35 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 
eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan 
om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 
§36 Styrelse/nämnd för träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge 
det inte är av principiell natur eller av större vikt.  
§37 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 
kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 
verksamheter. 

Ekonomi 

§38 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 
de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 
§39 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret.  

Lokalförsörjning 

§40 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
lokalförsörjning.  
§41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 
Behovet ska anmälas till den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 
§42 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 
överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 
 

Rätt att teckna avtal 

§43 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde 
Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt som gäller tre år eller längre 
eller en årlig kostnad överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar 
kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 

§44 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 
olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 
behandlingsändamål. 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 
system och behandlingar (tex. HR, epost och övriga system) och anges även 
dessa i kommunens förteckning  över behandlingsändamål. 
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Det varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 
aktuell. 
Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 
nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 
personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde  

§45 Personuppgiftsbiträdet bara får behandla personuppgifterna enligt de 
dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 
Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 
personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 
personuppgiftsansvariges nämndens instruktion.
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Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. 
Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  
§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 
kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 
förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 
verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  
§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 
kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 
juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 
ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 
5) kontrollera och följer upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 
6) årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 gällande 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 
7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 

utveckling samt vid myndighetskontakter  
8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 

arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 
9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 
10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 
behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 
1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 
2) demokrati och inflytande 
3) bostadsförsörjning 
4) miljö- klimat och energiarbete 
5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 
6) mark- och exploateringsverksamhet 
7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 
8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 
9) kultur 
10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75 
11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 
12) våldsförebyggande arbete 
13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 

kap. Miljöbalken 
14) planering för och samordning av kommunens arbete med 

extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  
15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 

försvar och säkerhetsskydd 
16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 
17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 

information och marknadsföring 
18) den digitala anslagstavlan 
19) samordning av de kommunala råden. 
20) Fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet. 
21) regelreformering 
22) central administration 
23) statistik och samhällsanalys 
24) medborgarservice 
25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 
26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 

utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 
utsmyckning av offentliga miljöer 

27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 
28) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 
29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 

arkivreglemente 
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30) kommunens officiella representation tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 
krisledningsnämnd samt personalorgan för personal inom samtliga 
nämnders verksamhetsområden.  
§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott 
som styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 
utveckling. 
§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 
§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 
fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 
egendom. 
§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av 
kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt 
annan nämnd eller bolag. 
§11 Kommunstyrelsen utser alla övriga arbetsgivarrepresentanter till 
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Arbetsgivarfrågor  

§12 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 
kommun 
§13 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 
arbetsmiljöarbete. 
§14 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  
§15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 
§16 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 
pensionsmyndighet. 
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1. Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 
1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

vuxna enligt skollagen (2010:800) 
2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 

vissa nyanlända invandrare (2013:156) 
3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 
4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 
står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 
6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 
7) drift av Härnösands energitekniska arena 
8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 

utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 
lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 
10) förmedla tolktjänster 
11) drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 
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2. Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 
1) förädling av mark- och skogstillgångar 
2) att vara kommunal väghållningsmyndighet  
3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 
4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 

grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 
5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 
6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen 
7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 

inom plan- och byggväsendet 
8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 

miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och 
strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet 

10) uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom 
kulturmiljöområdet 

11)  trafikplanering och trafiksäkerhet 
12)  lokala trafikföreskrifter 
13)  kommunens kollektivtrafik 
14)  mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 
15)  kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 
16)  fritids- och idrottsområdet  
17)  att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 
18)  att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte 

är av principiell betydelse eller av större vikt 
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19) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 
ramen för nämndens verksamhetsområde 

20)  kommunens energirådgivning 
21) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon 

i vissa fall 
22) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 

bostadsanpassningsbidrag 
23) att utveckla frilufslivet 
24) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 
25) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 

organisationer inom nämndens verksamhetsområde 
26) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 

verksamhetsområde 
27) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 

nämndens verksamhetsområde 
28) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 
29) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 
30) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 

registreringsprövningar av lokala lotterier 
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3. Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 
1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 

barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 
2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 

annan nämnd 
3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 

utbildningsformerna: 
- förskola 
- pedagogisk omsorg 
- öppen förskola 
- förskoleklass 
- grundskola 
- grundsärskola 
- fritidshem 
- gymnasieskola 
- gymnasiesärskola 
- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 
(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 
ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 
9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 

huvudmän kommunen har godkänt 
10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 

aktivitetsansvar för ungdomar  
11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 



Härnösands kommun 
Datum 
2019-03-01 

Diarienummer 
KS/2018-000481 

Sida 
15(18) 

 

 

4. Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 
1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 
2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  
3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  
4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 
5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 
6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 
7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 
8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 
9) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 
10) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 
11) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel 
12) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 
13) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 
14) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 
15) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende 
elever i den obligatoriska skolan 

16) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 
17) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 

befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 
nämndens ansvarsområde 

18) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 
19) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 

beviljats uppehållstillstånd 
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5. Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs  i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 
Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 
valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 
kommunala folkomröstningar. 
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6. Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 
ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 
tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 
medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 
ske. 
Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 
Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 
motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 
ordföranden. 
§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
därefter snarast anmälas till nämnden. 
§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 
vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 
§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 
kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 
ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 
§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 
behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 
regioner/landsting.  
Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 
§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 
begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 
händelsen. 
§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 
ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 
§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 
redovisningen och formerna för denna. 
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7. Överförmyndare 

§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 
överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i 
kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 
§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 
kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 
författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet.  
§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare 
tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 
§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av 
överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras 
av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer 
överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar. 
§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler. 
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§ 45 Dnr 2018-000186 003 

Remiss - Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 
och nämnder i Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  
att anta remissvaret som sitt eget.  
Samhällsnämnden beslutar vidare  
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.     

Bakgrund 

Samhällsnämnden och socialnämnden har fått ärendet på återremiss från 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att följande verksamheter 
flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden: 
Kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 
Tillsyn över serveringar av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 
Tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel  
Utifrån kommunstyrelsens förslag till förändring i reglementet är 
samhällsnämnden positiv till ändringen och anser att det finns 
samordningsvinster med den tillsyns- och tillståndsverksamhet som bedrivs 
inom samhällsnämndens ansvar.      

Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande – Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun.  
______  
 

..._ Härnösands 
~ kommun 
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 Samhällsnämnden 

 

Remissvar angående återremiss för Gemensamt reglemente  

Samhällsförvaltningen är positiv till kommunstyrelsens förslag och delar 
kommunstyrelsens bedömning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsnämnden och socialnämnden har fått ärendet på återremiss från 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att följande verksamheter 
flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden: 

1) Kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 
2) Tillsyn över serveringar av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 
3) Tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel  
Utifrån kommunstyrelsens förslag till förändring i reglementet är 
samhällsnämnden positiv till ändringen och anser att det finns 
samordningsvinster med den tillsyns- och tillståndsverksamhet som bedrivs 
inom samhällsnämndens ansvar.   

Beslutsunderlag 

1. Begäran om yttrande – Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 
och nämnder i Härnösands kommun. 

2. Förslag till reglemente.   

Thomas Jensen 
Förvaltningschef 

Christina Norberg 
Nämndsekreterare 
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 Samhällsnämnden 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Förslag till beslut  

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  
att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun med revidering av samhällsnämndens ansvarsområde.  
Samhällsnämnden beslutar vidare  
att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige.     
 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsnämnden och socialnämnden har fått ärendet på återremiss från 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att följande verksamheter 
flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden: 

1) Kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 
2) Tillsyn över serveringar av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 
3) Tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 

vissa receptfria läkemedel  
Utifrån kommunstyrelsens förslag till förändring i reglementet är 
samhällsnämnden positiv till ändringen och anser att det finns 
samordningsvinster med den tillsyns- och tillståndsverksamhet som bedrivs 
inom samhällsnämndens ansvar.       

Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande – Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun. 
  

Thomas Jensen 
Förvaltningschef 

Christina Norberg 
Nämnsekreterare 
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Bilagor 
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Härnösands 
kommun 

REMISS 

HÄRNÖSANDS~ 9MMUN 
1(2) 

Dnr 2019 ·02- 1 1 Datum 

2019-02-11 

Kommunstyrelseförvaltningen 
lna Lind ström, 0611 34 80 17 
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Postadress 

Begäran om yttrande - Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun 
Kommunfullmäktige ska anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 
och nämnder i Härnösands kommun. Då nämnder ska ges möjlighet att yttra 
sig över frågor som rör deras verksamhetsområde ges ni härmed möjlighet 
att yttra er. 

Förslaget rör en flytt från socialnämnden till samhällsnämnden av följande 
verksamhetsområden: 

I) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

2) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

3) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

Vi ber Samhällsnämnden och Socialnämnden att yttra sig om flytten av 
dessa verksamhetsområden. 

Bakgrund 

Nationellt pågår för närvarande ett arbete med att standardisera 
ansökningsprocesser för företagare, detta går under namnet Serverat. 
Serverat är ett samarbete mellan SKL, Tillväxtverket, Bolagsverket mtl där 
man skapat en modell för standardiserade-tjänstansökan för företag. Inom 
ramen för Serverat har man sett det blir enklare att starta och driva företag i 
restaurangbranschen men det har också bidragit till att effektivisera 
kommunernas arbete och handläggning. Inom Härnösands kommun finns 
möjlighet till liknande effektivisering genom samordning av 
myndighetsutövningen inom bland annat tillstånd och tillsyn inom 
områdena servering och livsmedel. Detta skulle också kunna förbättra 
företagens syn på Härnösands kommuns myndighetsutövning och därmed 
kunna var ett viktigt led i att förbättra företagsklimatet utifrån de politiska 
målen. I vilken nämnd ansvaret för frågan placeras ser i Sverige lite olika ut. 
Många har det placerat inom motsvarande socialnämndens område, men det 
finns också gott om exempel på andra lösningar. Vissa kommuner har gått 
ihop och skapat en tillstånd- och tillsynsnämnd inom flera områden som tex 
bygglov, livsmedel, miljö och hälsa samt alkohol, med andra har samma 
lösning inom den egna kommunen. Vår grann.kommun Timrå har tex en 
miljö- och byggnämnden som är tillstånds- och tillsynsmyndighet och 
handläggningsansvarig för utredning, tillståndsgivning, tillsyn och 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Nybrogatan 8 

Hemsida 
www.hamosand.se 

E-post 

Telefon 
0611-348000 

Fax 
0611-348030 

Organisabonsnr 
212000-2403 

Bankgiro 

5576-5218 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

REMISS 

Datum 

2019-02-11 
Dnr 

KS/2018-000481 

sanktioner, inom samtliga av dessa områden. En samordning av frågorna 
inom samma nämnd skapar möjlighet för förenklingar inom tillstånds och 
tillsynsområdet. 

Vi önskar era synpunkter senast den 1 mars 2019 

Ina Lindström 
Utredare 
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Datum Diarienummer 

Härnösands kommun 2018-11-21 KS/2018-000481 

1. Gemensamma bestämmelser 
Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 
kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 
bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 
verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 
I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 
kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 
hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 
sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 
förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 
§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 
krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare 
samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lag och förordning. 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 
§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 
av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 
rar en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 
överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 
§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämndes sekreterare eller 
styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 
sammanträdet. 

Sammanträden 
§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 
styrelse/nämnd bestämmer. 

Offentliga sammanträden 
§10 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 
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Kallelse 
§11 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 
sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

§12 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 
dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 
sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 
kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 
detta. 

§13 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 
§14 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 
ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 
och i vilken utsträckning de f'ar delta i olika överläggningar. 

§15 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§16 Vid styrelse/nämnds sammanträden f'ar, om ordförande begär det, 
kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 
vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 
som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 
§ 17 Om både ordförande eller vice ordförandena har förhinder att delta i ett 
sammanträde; är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 
ordförandes uppgifter. 

§18 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid f'ar styrelse/nämnd utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes 
samtliga uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 
§19 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 
ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 
föredragning, överläggning som beslut. 

§20 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende f'ar tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 

§21 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 
sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 
parti. 

Initiativrätt 
§22 En ledamot/tjänstgörande ersättare i nämnd har rätt att väcka ett ärende 
i nämnden. Ledamoten måste vara närvarande vid sammanträdet. 

§23 Om ett ärende har väckts på ett sammanträde är det nämnden som 
genom beslutar om ärendet ska föreläggas sammanträdet samt om och hur 
ärendet ska beredas. Beslut tas med enkel majorietet. Något 
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beredningstvång gäller inte för nämnden, utan det är möjligt att avgöra ett 
ärende som har väckts vid ett sammanträde på samma sammanträde. 

Reservation 
§24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 
motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 
motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 
för justering av protokollet. 

Protokollsanteckning 
§25 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 
måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll. 

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 

Endast ledamot och ersättare kan fä sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 
medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 
§26 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 
en ledamot. 

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 
justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 
beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 
justerad. 

Utskott 
§27 Styrelse/nämnd f'ar utse de utskott som krävs för att fullgöra de 
uppgifter som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 
§28 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 
arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 
§29 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 
delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 

Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 
§30 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 
dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 
§31 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§32 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. 
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Härnösands kommun 
Datum 

2018-11-21 
Diarienummer 

KS/2018-000481 

§33 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 
verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 
myndigheter. 

Arbetsmiljö 
§34 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 
verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 
arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
bedrivs enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 
§35 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 
eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan 
om konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§36 Styrelse/nämnd för träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge 
det inte är av principiell natur eller av större vikt. 

§37 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 
kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 
verksamheter. 

Ekonomi 
§38 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 
de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§39 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten 
utvecklas och den ekonomiska ställningen under budgetåret. 

Lokalförsörjning 
§40 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
lokal försörjning. 

§41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 
Behovet ska anmälas till den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§42 Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 
överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

Rätt att teckna avtal 

§43 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde 

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt som gäller tre år eller längre 
eller en årlig kostnad överstigande tio ( I 0) pris basbelopp beslutar 
kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 
förvaltningen 
§44 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 
olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 
behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 
system och behandlingar (tex. HR, epost och övriga system) och anges även 
dessa i kommunens förteckning över behandlingsändamål. 
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Datum Diarienummer 
Härnösands kommun 2018-11-21 KS/2018-000481 

Det varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 
aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 
nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 
personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde 
§45 Personuppgiftsbiträdet bara far behandla personuppgifterna enligt de 
dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 
Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 
personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 
personuppgiftsansvariges nämndens instruktion. 
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Härnösands kommun 

Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

Datum Diarienummer 

2018-11-21 KS/2018-000481 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 
ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunful1mäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. § 1 har lämnats över till någon annan. 

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 
kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 
förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 
verksamheten inklusive de kommunala bolagen. 

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 
1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 
kommunalförbund 

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 
juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 
ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följer upp verksamhet, när vård av kommunal 
angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 gällande 
uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 
utveckling samt vid myndighetskontakter 

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 
utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 
är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 
behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar 
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Härnösands kommun 
Datum 

2018-11-21 
Diarienummer 

KS/2018-000481 

Ansvarsområde 
§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckJing (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) arbetslöshetsnämnd enligt lag 1944:75 

11) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

12) våldsförebyggande arbete 

13) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 
kap. Miljöbalken 

14) planering för och samordning av kommunens arbete med 
extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap 

15) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 
försvar och säkerhetsskydd 

16) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

17) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 
information och marknadsföring 

18) den digitala anslagstavlan 

19) samordning av de kommunala råden. 

20) Fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 
utifrån styrelsens verksamhet. 

21) regelreformering 

22) central administration 

23) statistik och samhällsanalys 

24) medborgarservice 

25) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

26) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 
utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 
utsmyckning av offentliga miljöer 

27) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

28) frågor enligt hemvämsförordningen (1997: 146) 

29) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 
arkivreglemente 
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Datum Diarienummer 
Härnösands kommun 2018-11-21 KS/2018-000481 

30) kommunens officiella representation tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium 

Utskott 
§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 
krisledningsnämnd samt personalorgan för personal inom samtliga 
nämnders verksamhetsområden. 

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott 
som styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 
§7 Kommunstyrelsens ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 
utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 
fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 
egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av 
kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt 
annan nämnd eller bolag. 

§11 Kommunstyrelsen utser alla övriga arbetsgivarrepresentanter till 
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Arbetsgivarfrågor 
§12 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 
kommun 

§13 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 
arbetsmiljöarbete. 

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

§15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§ 16 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 
pensionsmyndighet. 
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Härnösands kommun 

1. Arbetslivsnämnd 
Övergripande uppgifter 

Datum 

2018-11-21 
Diarienummer 

KS/2018-000481 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. § 1 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare (2013: 156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 
enligt socialtjänstlagen (2001 :453) 4 kap 4§ samt för personer som 
står långt från arbetsmarknaden 

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 
utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 
lokalt och regionalt perspektiv 

9) stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

l 0) förmedla tolktjänster 

11 ) drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 
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Härnösands kommun 

2. Samhällsnämnd 
Övergripande uppgifter 

Datum Diarienummer 

2018-11-21 KS/2018-000481 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. § 1 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet 

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 
gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 
grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 
byggverksamhet enligt Plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 
inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och 
strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö-
och hälsoskyddsområdet 

10) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

11) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

12) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

13) uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering 
inom kulturmiljöområdet 

14) trafikplanering och trafiksäkerhet 

15) lokala trafikföreskrifter 

16) kommunens kollektivtrafik 

17) mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS
tjänster 

18) kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 
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Datum Diarienummer 

Härnösands kommun 2018-11-21 KS/2018-000481 

19) fritids- och idrottsområdet 

20) att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 

21) att anta detaljplaner och områdes bestämmelser om planärendet inte 
är av principiell betydelse eller av större vikt 

22) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 
ramen för nämndens verksamhetsområde 

23) kommunens energirådgivning 

24) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon 
i vissa fall 

25) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 

26) att utveckla frilufslivet 

27) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 
ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

28) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 
organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

29) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 
verksamhetsområde 

30) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 
nämndens verksamhetsområde 

31) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 
anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

32) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 
utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

33) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 
registreringsprövningar av lokala lotterier 
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Härnösands kommun 

3. Skolnämnd 
Övergripande uppgifter 

Datum Diarienummer 

2018-11-21 KS/2018-000481 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen l 0 kap. § 1 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2) ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 
annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 
utbildningsformerna: 
- förskola 
- pedagogisk omsorg 
- öppen förskola 
- förskoleklass 
- grundskola 
- grundsärskola 
- fritidshem 
- gymnasieskola 
- gymnasiesärskola 
- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 
(1997: 1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 
ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 
huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar 

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 
utbildningen på huvudmannanivå 
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Härnösands kommun 

4. Socialnämnd 
Övergripande uppgift 

Datum Diarienummer 

2018-11-21 KS/2018-000481 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. § 1 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 
§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade 

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg 

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 
äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 
familjeomsorg 

9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

10) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 
verksamhetsområde 

11) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

12) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (1993 :387) förutom korttidstillsyn avseende 
elever i den obligatoriska skolan 

13) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

14) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 
befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 
nämndens ansvarsområde 

15) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

16) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 
beviljats uppehållstillstånd 
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Härnösands kommun 

5. Valnämnd 
Övergripande uppgift 

Datum Diarienummer 

2018-11-21 KS/2018-000481 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. § 1 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 
valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 
kommunala folkomröstningar. 
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Härnösands kommun 

6. Krisledningsnämnd 
Övergripande uppgift 

Datum Diarienummer 

2018-11-21 KS/2018-000481 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 
ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 
tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 
§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. 

Ansvarsområde 
§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 
medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 
ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 
motiverar att krisledningsnärnnden bör aktiveras har ansvar att larma 
ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 
därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand I :e 
vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 
kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 
ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 
behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 
regioner/landsting. 

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 
begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 
händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 
ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 
redovisningen och formerna för denna. 
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Datum Diarienummer 

Härnösands kommun 2018-11-21 KS/2018-000481 

7. Överförmyndare 
§1 I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en 
överförmyndarnämnd. Härnösands kommun har en politiskt tillsatt 
överförmyndare samt en ersättare. Utöver det som föreskrivs i 
kommunallagen gäller även bestämmelserna i föräldrabalken. 

§2 Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i 
kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra 
författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamhet. 

§3 Överförmyndaren ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

§4 Om överförmyndaren är förhindrad ska överförmyndarens ersättare 
tjänstgöra i överförmyndarens ställe. 

§5 Avtal, andra handlingar och skrivelser som upprättas av 
överförmyndaren ska undertecknas av överförmyndaren och kontrasigneras 
av person som överförmyndaren bestämmer. I övrigt bestämmer 
överförmyndaren vem som ska underteckna handlingar. 

§6 För överförmyndaren gäller särskilda arkivregler. 
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Tillgängliga e-tjänster på Härnösand.se 

 

 Serveringstillstånd 
 Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om 

provsmakning  
  

 Anmälan av serveringsansvariga personer  
 Anmälan om försäljning av tobak  

 
 Anmälan om försäljning och servering av folköl  
 Anmälan om ändrade ägarförhållanden  

 
 Anmälan - Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd 

till allmänheten  
 Anmälan - Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd  

 
 Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten vid 

enstaka tillfälle/tidsperiod  
 Ansökan/beslut om tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap vid 

enstaka tillfälle/tidsperiod  
 

 Ansökan - Gemensamt serveringsutrymme  
 Ansökan - Provsmakning för partihandlare och tillverkare  

 
 Anvisningar för ansökan om permanent serveringstillstånd  
 Budget och Prognos - bilaga till ansökan om serveringstillstånd  

 
 Finansiering - bilaga till ansökan om serveringstillstånd  
 Information om försäljning av tobak  

 
 Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering  
 Tillståndsbevis - Gemensamt serveringsutrymme  

 
 Underrättelse överklagande  
 Uppgifter om kassaregister enligt alkohollagen och Statens folkhälsoinstituts 

föreskrifter 

 



~ Härnösands 
~ kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-28 

Socialnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

I t:tl. u- I 

Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 28 februari 2019 kl. 08.15-16:30 
med ajournering klockan 09:50-10:05, 11 :45 - 13:15, 15:00 - 15:20 

Ledamöter 

Krister Mc Carthy (S), ordförande 
Birgitta Alevård (V), 1 :e vice ordförande 
Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 
May Andersson (S) 
Agneta Jonsson (S) tjänstgörande för Fredrik Osson (S) 
Christine Sprinzl (MP) 
Elina Grothage (KD) 
Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande för Katrin Sjödin (S) 
Maria Norberg (C) 
Malin Plantin Sjöblom (M) 
Kenneth Lunneborg (SO) 

Ersättare 

Johan Wester (C) 
Camilla Nilsson (L) 
Charlotte Bystedt (SD) 

Fredrik Mattsson, t.f. förvaltningschef 
Eva Nordin Silen, nämndsekreterare 

Margareta Tjärnlund (M) 

Omedelbart justerade §§ 34 och 49 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Socialnämnden 

2019-02-28 

2019-03-01 

Eva Nordin Silen, sekreterare 

Datum då anslaget tas ned 

I U,d,agsbes<y•aode 

2019-03-23 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-28 

Socialnämnden 

§ 34 Dnr 2018-000304 003 

Yttrande om ändring av ansvarsområde i Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun utan revidering av Socialnämndens ansvarsområde, 

att socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget, 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige, samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Yrkanden 
Ordförande yrkar på att Socialnämnden beslutar 

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun utan revidering av Socialnämndens ansvarsområde, 

att socialnämnden antar socialförvaltningens yttrande som sitt eget, 

att överlämna yttrandet till kommunfullmäktige, samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 
förslag enligt ordförandes yrkande. 

Ordförande frågar först om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om Socialnämnden avser att besluta i enlighet med 
förslag enligt ordförandes yrkande 

lldu- I 

I u,a,,,,, ... ,,.,,., 
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Härnösands 
kommun 

Socialnämnden 

Votering och utfall 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-28 

Ordförande finner att Socialnämnden har beslutat i enhghet med förslag 
enhgt ordförandes yrkande. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har för avsikt att anta ett gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder. Då en fråga i förslaget rör socialnämndens 
verksamhetsområde har nämnden getts möjlighet att lämna ett yttrande. 

Förslaget rör en flytt från socialnämnden till samhällsnämnden av följande 
verksamhetsområde: 

1) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

2) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

3) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Bakgrunden till förslaget om en överflyttning anges vara möjligheten till 
standardiserade-tjänstansökan vilket kan effektivisera handläggningen och 
samordna myndighetsutövningen inom livsmedel och alkoholservering, 
vilket bedöms kunna förbättra förctagsklimatet i kommunen. 

Förvaltningens synpunkter 

Socialförvaltningen har inget i sak att invända mot att tillstånd och 
tillsynsansvaret inom nämnda lagar överförs till samhällsnämnden. Innan 
beslut om överflyttning av ansvaret sker bör dock en grundlig risk- och 
konsekvensanalys genomföras 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-02-12 med bilaga 

Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig infonnation 

I USragsbes>y•aade 
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Postadress 

Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Norra kyrkogatan 2 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

socialforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 83 83 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Lisbet Sander 
lisbet.sander@harnosand.se 
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KS 2018-000481 
 

 
 Socialnämnden 

 

Begäran om yttrande – Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige har för avsikt att anta ett gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder. Då en fråga i förslaget rör socialnämndens 
verksamhetsområde har nämnden getts möjlighet att lämna ett yttrande. 
Förslaget rör en flytt från socialnämnden till samhällsnämnden av följande 
verksamhetsområde: 
1) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 
2) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 
3) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel.  
Bakgrunden till förslaget om en överflyttning anges vara möjligheten till 
standardiserad e-tjänstansökan vilket kan effektivisera handläggningen och 
samordna myndighetsutövningen inom livsmedel och alkoholservering, 
vilket bedöms kunna förbättra företagsklimatet i kommunen. 

Förvaltningens synpunkter 

Socialförvaltningen har inget i sak att invända mot att tillstånd och 
tillsynsansvaret inom nämnda lagar överförs till samhällsnämnden. Innan 
beslut om överflyttning av ansvaret sker bör dock en grundlig risk- och 
konsekvensanalys genomföras.  

Effektivisering 
Hur enbart en organisatorisk överflyttning av ansvaret för 
myndighetsutövningen inom nämnda områden kommer att påverka 
effektiviteten i handläggningen och leda till förbättring av företagsklimatet 
behöver tydliggöras. 
Att gå från pappershantering till ett digitalt verktyg är sannolikt kärnan i ett 
förenklingsarbete för företagare och för en effektivisering av 
handläggningen. I remissen lyfts kopplingen mot Serverat fram som en 
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Socialförvaltningen 
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möjlig väg för effektivisering av handläggningen. Redan idag finns ett antal 
e- tjänster inom alkohol-och tobaksområdet tillgängliga via kommunens 
hemsida. Se Bilaga. 
Sedan ett år tillbaka har socialnämndens alkoholhandläggning effektiviserats 
genom att tjänsten Syna har börjat användas. Genom tjänsten är det möjligt 
att genomföra slagningar mot uppgifter hos ett flertal svenska myndigheter 
såsom Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Bolagsverket. 
Användandet av tjänsten har renderat i att remisser till ovan nämnda 
instanser inte längre behöver göras.  
Skillnaden mellan Serverat.se och de digital tjänster som används idag 
behöver ingå i en grundligar risk-och konsekvensanalys. 

Lagstiftning 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att främja folkhälsan 
genom att minska och begränsa alkoholens medicinska och sociala 
skadeverkningar.  Av alkohollagens förarbeten framgår att alkoholens 
negativa konskevenser är en utmaning för samhället och att lagstiftningens 
mål är att begränsa tillgängligheten av alkohol, speciellt i vissa miljöer och 
med särskild hänsyn taget till att barn och unga ska skyddas. 
Skrivningar i förarbeten och i propositionen beskriver komplikationen 
mellan tillståndshavarnas (företagarnas) möjligheter till lönsamhet och 
alkohollagens uppgift som en skyddslagstiftning vilken instiftats med hänsyn 
till människors hälsa och välbefinnande. Svåra avväganden kan därför uppstå 
vid tillståndsprövning när olika intressen ställs mot varandra.  
Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. I propositionen till alkohollagen anges att i de fall 
alkoholpolitiska hänsyn ställs mot företagsekonomiska eller näringspolitiska 
bör de alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. Det sociala skyddsintresset 
som bär upp alkohollagen och därmed ett intresse av att begränsa 
åtkomligheten till alkohol innebär att utrymmet för regelförenklingar är 
begränsat.  
I skrivningen som socialförvaltningen nu yttrar sig kring saknas perspektivet 
kring alkohollagens särställning som skyddslagstiftning. Dessa frågor är en 
del av socialförvaltningens och socialnämndens grunduppdrag och dessa 
frågor bör grundligt risk- och konsekvensanalyseras innan beslut fattas om 
en överflyttning av ansvaret. 
 
 

Fredrik Mattsson 
Tf förvaltningschef 

Lisbet Sander 
Verksamhetschef 
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Bilagor 

Bilaga Tillgängliga e-tjänster  
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§ 4 Dnr 2018-000481 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att det i reglementet ska läggas 
till en formulering om hur ledamöternas initiativrätt i nämnder och styrelser enligt 
kommunallagen 4 kap §§ 19-20 praktiskt ska tillämpas.      

Yttranden 

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

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Anders Gäfvert (M) yrkar att sammanträdet ajourneras för fem minuter.   
Mötet ajourneras. 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag samt att kommunstyrelsen 
uppdras att ta fram en formulering kring initiativrätt enligt kommunallagen 4 kap 
§§ 19-20 och skyndsamt återkomma till fullmäktige. 
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen för 
att det i reglementet ska läggas till en formulering om hur ledamöternas 
initiativrätt i nämnder och styrelser enligt kommunallagen 4 kap §§ 19-20 
praktiskt ska tillämpas.     

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut – 
liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag om återremiss. 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
Votering begärs och verkställs. 

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet ska 
avgöras idag röstar ja och den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej. 
Röstar fler än en tredjedel av ledamöterna nej ska ärendet återremitteras. 

it.. Härnösands 
~ kommun 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-01-28 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Med 15-nej-röster mot 28 ja-röster finner ordföranden att fullmäktige beslutat att 
ärendet ska återremitteras.  
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen på sidan 2.     

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kap 44§ ska fullmäktige anta reglementen om 
nämndernas verksamhet och arbetsformer. 
Kommunledningskontoret har inför den nya mandatperioden gjort en revidering 
av kommunens reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.  
Många av de förändringar som har gjorts gäller layout och att försöka få en 
gemensam struktur på alla nämndernas reglementen. 
Reglementet har varit hos arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, skolnämnden, 
socialnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.  
Skolnämnden och socialnämnden hade inga synpunkter på reglementet. 
Arbetslivsnämnden vill att deras ansvarsområde ska kompletteras med ”drift av 
kommunens arbetsmarknadsarenor”. 
Samhällsnämnden påpekar att ansvaret för mark- och exploateringsverksamhet 
flyttades över till Kommunstyrelsen i samband med att tjänst mark- och 
exploateringshandläggare organisatoriskt gick över till 
kommunstyrelseförvaltningen. Därför bör första delen av punkt 1 tas bort så att 
den bara lyder ”Förädling av mark- och skogstillgångar”. 
Kommunstyrelsen vill att det ska skrivas in en generell skrivning om vem som 
har rätt att teckna avtal, på samma sätt som det finns en skrivning om hyresavtal. 
Dessutom vill kommunstyrelsen att den tabell som visar antalet ledamöter och 
ersättare i styrelse och nämnder ska tas bort eftersom det beslutet tas separat. 
Övriga förändringar som skett är: 
Ansvaret för odlingslotter har flyttats från kommunstyrelsen till samhällsnämnden 
Ansvaret för ungdomsdemokrati har flyttats från samhällsnämnden till 
kommunstyrelsen. 
En skrivning om att det är kommunstyrelsen som utser alla övriga 
arbetsgivarrepresentanter till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse har lagts till. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

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

Det gemensamma reglementet styr nämndernas verksamhet och beslutet påverkar 
därmed nämndernas arbetsuppgifter. Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-01-08 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-20 
Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun 
Kommunstyrelsen, remissvar, 2018-12-04 
Arbetslivsnämnden, remissvar, 2018-12-13 
Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13 
Skolnämnden, remissvar, 2018-12-13 
Samhällsnämnden, remissvar, 2018-12-13  
______  
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§ 43 Dnr 2018-000532 736 

Översyn egenavgifter färdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att införa avgiftsfri egenavgift för barn i åldern 7-19 år som reser med 
färdtjänst i kommunen, samt 
att kostnaden belastar samhällsnämndens befintliga budget.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.         

Bakgrund 

Samhällsförvaltningen fick i juni 2018 i uppdrag att av samhällsnämnden att 
utreda helheten av färdtjänstens avgiftssystem efter att en översyn av 
egenavgiften för färdtjänstresor presenterats. Utredningen presenterades för 
samhällsnämnden i december 2018. Slutsatsen som samhällsförvaltningen 
drar är att egenavgiften för barn mellan 7 till 19 år föreslås tas bort. 
I den tjänsteskrivelse som samhällsförvaltningen skrev och som finns 
bifogad, beräknas kostnaden för slopad egenavgift för barn mellan 7 och 19 
år kosta cirka 4500 kr per år. 2017 gjordes 250 resor i gruppen barn mellan 7 
och 19 år. Kostnaden kommer utifrån den uteblivna egenavgiften, som är 18 
kr per resa.  Samhällsförvaltningen skriver också att kostanden kan öka, om 
än marginallet, på grund av att resandet kan öka om egenavgiften tas bort.           
Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i, men 
troligen kommer det inte att handla om några större volymer som påverkar 
utfallet för kostnader nämnvärt. 
Samhällsförvaltningen skriver att den ökade kostnaden för avgiftsfri 
egenavgift för färdtjänst för barn mellan 7 och 19 år kommer att rymmas 
inom befintlig budget.  
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Samhällsförvaltningen påpekar att införandet av avgiftsfri buss för barn och 
ungdomar inte har samma servicenivå som färdtjänst. Andra kommuner i 
länet som infört subventionerade busspriser för barn och ungdomar, har inte 
förändrat egenavgiften för färdtjänstresor. 
Kommunledningskontoret har inget att anmärka på förslaget om att införa 
avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 19 år.                                                                                                                                           

Socialt perspektiv 

Beslutet anses påverka det sociala perspektivet positivt. Förslaget förväntas 
ge barn i åldern 7 till 19 år en större rörelsefrihet och det ligger i linje med 
att skapa jämnlikhet mellan olika barns möjlighet att transportera sig. Många 
andra taxor och egenavgifter för barn och ungdomar är i dag avgiftsfria så 
förslaget att införa avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 19 år ligger i 
linje med att barn bör undantas avgifter för offentlig service.      

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte ge någon betydande påverkan på det ekologiska 
perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet om att införa avgiftsfri egenavgift kommer att påverka det 
ekonomiska perspektivet marginellt då beslutet antas ge en ökad kostnad för 
samhällsförvaltningen med drygt 4500 kr per år samt en eventuellt högre 
kostnad om beslutet medför att antalet resor för gruppen ökar. Exakt kostnad 
för det är enligt samhällsförvaltningen svårt att beräkna. 
Beslutet anses inte påverka det juridiska perspektivet.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 12 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-18 
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-12-13, § 228 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-03 
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-06-14, § 119   
______  
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§ 12 Dnr 2018-000532 736 

Översyn egenavgifter färdtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att införa avgiftsfri egenavgift för barn i åldern 7-19 år som reser med 
färdtjänst i kommunen, samt 
att kostnaden belastar samhällsnämndens befintliga budget.  

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 

Samhällsförvaltningen fick i juni 2018 i uppdrag att av samhällsnämnden att 
utreda helheten av färdtjänstens avgiftssystem efter att en översyn av 
egenavgiften för färdtjänstresor presenterats. Utredningen presenterades för 
samhällsnämnden i december 2018. Slutsatsen som samhällsförvaltningen 
drar är att egenavgiften för barn mellan 7 till 19 år föreslås tas bort. 
I den tjänsteskrivelse som samhällsförvaltningen skrev och som finns 
bifogad, beräknas kostnaden för slopad egenavgift för barn mellan 7 och 19 
år kosta cirka 4500 kr per år. 2017 gjordes 250 resor i gruppen barn mellan 7 
och 19 år. Kostnaden kommer utifrån den uteblivna egenavgiften, som är 18 
kr per resa.  Samhällsförvaltningen skriver också att kostanden kan öka, om 
än marginallet, på grund av att resandet kan öka om egenavgiften tas bort.           
Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i, men 
troligen kommer det inte att handla om några större volymer som påverkar 
utfallet för kostnader nämnvärt. 
Samhällsförvaltningen skriver att den ökade kostnaden för avgiftsfri 
egenavgift för färdtjänst för barn mellan 7 och 19 år kommer att rymmas 
inom befintlig budget.  
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Samhällsförvaltningen påpekar att införandet av avgiftsfri buss för barn och 
ungdomar inte har samma servicenivå som färdtjänst. Andra kommuner i 
länet som infört subventionerade busspriser för barn och ungdomar, har inte 
förändrat egenavgiften för färdtjänstresor. 
Kommunledningskontoret har inget att anmärka på förslaget om att införa 
avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 19 år.  
                                                                                                                                                  

Socialt perspektiv 
Beslutet anses påverka det sociala perspektivet positivt. Förslaget förväntas 
ge barn i åldern 7 till 19 år en större rörelsefrihet och det ligger i linje med 
att skapa jämnlikhet mellan olika barns möjlighet att transportera sig. Många 
andra taxor och egenavgifter för barn och ungdomar är i dag avgiftsfria så 
förslaget att införa avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 19 år ligger i 
linje med att barn bör undantas avgifter för offentlig service.      

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte ge någon betydande påverkan på det ekologiska 
perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet om att införa avgiftsfri egenavgift kommer att påverka det 
ekonomiska perspektivet marginellt då beslutet antas ge en ökad kostnad för 
samhällsförvaltningen med drygt 4500 kr per år samt en eventuellt högre 
kostnad om beslutet medför att antalet resor för gruppen ökar. Exakt kostnad 
för det är enligt samhällsförvaltningen svårt att beräkna. 
Beslutet anses inte påverka det juridiska perspektivet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-18 
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-12-13, § 228 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-06-14   
______  
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 Kommunfullmäktige 

Översyn egenavgifter färdtjänst 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att införa avgiftsfri egenavgift för barn i åldern 7-19 år som reser med 
färdtjänst i kommunen, samt 
att kostnaden belastar samhällsnämndens befintliga budget.  

Beskrivning av ärendet 

Samhällsförvaltningen fick i juni 2018 i uppdrag att av samhällsnämnden att 
utreda helheten av färdtjänstens avgiftssystem efter att en översyn av 
egenavgiften för färdtjänstresor presenterats. Utredningen presenterades för 
samhällsnämnden i december 2018. Slutsatsen som samhällsförvaltningen 
drar är att egenavgiften för barn mellan 7 till 19 år föreslås tas bort. 
I den tjänsteskrivelse som samhällsförvaltningen skrev och som finns 
bifogad, beräknas kostnaden för slopad egenavgift för barn mellan 7 och 19 
år kosta cirka 4500 kr per år. 2017 gjordes 250 resor i gruppen barn mellan 
7 och 19 år. Kostnaden kommer utifrån den uteblivna egenavgiften, som är 
18 kr per resa.  Samhällsförvaltningen skriver också att kostanden kan öka, 
om än marginallet, på grund av att resandet kan öka om egenavgiften tas 
bort.           
Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i, men 
troligen kommer det inte att handla om några större volymer som påverkar 
utfallet för kostnader nämnvärt. 
Samhällsförvaltningen skriver att den ökade kostnaden för avgiftsfri 
egenavgift för färdtjänst för barn mellan 7 och 19 år kommer att rymmas 
inom befintlig budget.  
Samhällsförvaltningen påpekar att införandet av avgiftsfri buss för barn och 
ungdomar inte har samma servicenivå som färdtjänst. Andra kommuner i 
länet som infört subventionerade busspriser för barn och ungdomar, har inte 
förändrat egenavgiften för färdtjänstresor. 
Kommunledningskontoret har inget att anmärka på förslaget om att införa 
avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 19 år.  
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Socialt perspektiv 

Beslutet anses påverka det sociala perspektivet positivt. Förslaget förväntas 
ge barn i åldern 7 till 19 år en större rörelsefrihet och det ligger i linje med 
att skapa jämnlikhet mellan olika barns möjlighet att transportera sig. 
Många andra taxor och egenavgifter för barn och ungdomar är i dag 
avgiftsfria så förslaget att införa avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 
19 år ligger i linje med att barn bör undantas avgifter för offentlig service.      

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte ge någon betydande påverkan på det ekologiska 
perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet om att införa avgiftsfri egenavgift kommer att påverka det 
ekonomiska perspektivet marginellt då beslutet antas ge en ökad kostnad för 
samhällsförvaltningen med drygt 4500 kr per år samt en eventuellt högre 
kostnad om beslutet medför att antalet resor för gruppen ökar. Exakt 
kostnad för det är enligt samhällsförvaltningen svårt att beräkna. 
Beslutet anses inte påverka det juridiska perspektivet.      

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens beslutsprotokoll 2018000107-SAM 
Samhällsförvaltningens Utredning Färdtjänstens avgiftssystem   

Anna Bostedt 
Kanslichef 

Henrik Petre 
Utredare 
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§ 228 Dnr 2018-000107 736 

Utredning av färdtjänstens avgiftssystem 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 
att införa avgiftsfri egenavgift för barn i åldern 7-19 år som reser med 
färdtjänst i kommunen.   

Bakgrund 

Under juni månad presenterades ett underlag för samhällsnämnden som 
handlade om en översyn av egenavgiften för färdtjänstresor inom 
Härnösands kommun. Översynen gjordes med anledning av införandet av 
den subventionerade kollektivtrafiken i kommunen, där även frågan om 
justerade priser (egenavgifter) för färdtjänst under våren 2018 diskuterats. 
Samhällsförvaltningen föreslog samhällsnämnden i juni-2018 att besluta om 
oförändrade egenavgifter för färdtjänst.                                               
Samhällsnämnden beslutade dock att ge förvaltningen ytterligare uppdrag att 
utreda helheten av färdtjänstens avgiftssystem med hänsyn till resestatistik 
och de faktiska resekostnaderna.                                                                                                         
Egenavgiften för färdtjänst skall enligt Lag (1997:736) om färdtjänst 
beslutas av respektive kommuns fullmäktige och för närvarande så har länets 
samtliga kommuner en gemensam taxa för färdtjänstens egenavgifter.                     
En taxa som grundar sig på en nivå som motsvarar 1,5 gånger aktuell taxa 
för den allmänna kollektivtrafikens enkelbiljettspriser för olika zoner.                                                       
För Härnösands kommun innebär det att för resor inom tätortsområdet är 
egenavgiften för färdtjänstresor för vuxna 38 kr/resa och för barn/ungdom 7-
19 år 18 kr/resa. Dessutom reser alla som är beviljad färdtjänst avgiftsfritt på 
Plusbussen, dock får en eventuell följeslagare betala på Plusbussen.                                   
Ledsagare till beviljad färdtjänstberättigad reser också avgiftsfritt med 
färdtjänst eller avgiftsfritt med den allmänna kollektivtrafiken i hela länet. 
I samband med en mer fördjupad utredning avseende avgiftssystemet för 
färdtjänst så har Samhällsförvaltningen i första hand tittat på några andra 
kommuner hur deras avgiftssystem ser ut, samt även undersökt den resande- 
och kostnadsutveckling som vi haft under senare år för färdtjänstresor i 
kommunen.   
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De flesta kommuner har ett avgiftssystem som grundar sig på det egna länets 
taxa för den allmänna kollektivtrafiken och som bygger på fasta avgifts-
tariffer beroende på resans längd.                                                                            
För kommunerna i vårt län så har alla samma avgiftssystem för egenavgiften 
för färdtjänstresor i den egna kommunen. Alltså ett system för egenavgiften 
som motsvarar 1,5 gånger taxan för enkelbiljetter med den allmänna 
kollektivtrafiken.                                                                                                              
Dock har Sundsvall och Timrå kommun ett annat avgiftssystem för resor 
som sker med s.k. specialfordon, alltså resor för färdtjänstberättigade som 
sitter i rullstol. Deras avgiftssystem för dessa resor grundar sig på en 
egenavgift som är helt likvärdig med den allmänna kollektivtrafikens avgift 
för en enkelbiljett. Alltså istället för en egenavgift på 38 kronor så är egen-
avgiften för en resa med specialfordon i dessa kommuner 25 kr/resa. 
Motiveringen från dessa kommuner varför man har en annorlunda pris-
sättning för denna kundkategori, är att man anser att dessa kunder enbart är 
hänvisad till att resa med färdtjänst eftersom resan måste ske med rullstol 
och att man då inte har några andra alternativ för sin resa. En färdtjänst-
berättigad som inte behöver sin rullstol under själva resan kan ju åka på 
annat sätt om tillfälle ges.                                                                            
Färdtjänstreglerna i vår kommun gäller för resor i hela kommunen med 
tillägget att resor även kan ske till/från Sundsvall/Timrå airport, samt till 
Höga Kusten hotellet. För resor från norra delen av kommunen för 
medborgare som bor inom riktnummer området 0612 får resor även ske 
till/från Kramfors centrum. Om resor måste ske utanför kommunen eller 
dessa undantagna områden, då är resor enligt lagen om Riksfärdtjänst det 
som kan bli aktuellt.                                                                                                    
När det gäller utvecklingen av våra kostnader för färdtjänst, så har 
Samhällsförvaltningen en kostnadsökning sedan 2015 från 3.900 tkr till att 
jämföras med 2017 motsvarande 4.900 tkr.                                                                                   
En av anledningarna till den relativt stor kostnadsökningen för 2017 är att 
betydligt fler resor gjorts. Under 2016 genomfördes 25585 resor att jämföras 
med 2017 då 28463 resor genomfördes. Den största resandeökningen avser 
dock skoltranssporter där nästan en fördubbling skett av resorna under 2017. 
Dessa skoltransporter avser i första hand resor som inte kan utföras av 
Trafikenhetens egna skolbussar.                                                                                
Tittar man enbart på antalet resor för färdtjänst och kostnadsutvecklingen för 
dessa resor, så har det under 2016 genomförts 20927 resor att jämföras mot 
2017 22977 resor. Kostnadsutvecklingen för motsvarande resor är 2.800 tkr 
för 2016 att jämföras med 3.400 tkr för 2017.                                                                                                     
Det som Samhällsförvaltningen tittat närmare på är att eventuellt förändra 
egenavgiften för färdtjänstresor som sker med s.k. specialfordon. Av det 
totala resandet med färdtjänst för 2017 på 22977, så sker ca 5600 resor med 
specialfordon. Intäkten för egenavgifterna för dessa resor motsvarar under 
2017 ca 184 tkr av den totala intäkten för egenavgifter på ca 900 tkr.              
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Skulle den avgiften förändras från 38 kr/resa till 25 kr/resa, så skulle det 
enligt våra beräkningar innebära en kostnadsökning för Samhälls-
förvaltningen på ca 60-70 tkr/år.                                                                                                                                                                                                                                
När det gäller färdtjänstresor med egenavgift som utförs av barn är dessa ca 
250 st under 2017 och egenavgiften för dessa resor motsvarar ca 4500 kr. 
Om dessa barn erbjuds avgiftsfritt resande så ökar kostnaderna i första hand 
med egenavgiften, samtidigt som man får förvänta sig att resandet i sig kan 
komma att öka något med ökade kostnader som följd.                                                                             
Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i, men 
troligen kommer det inte att handla om några större volymer som påverkar 
utfallet för våra kostnader nämnvärt. Med anledning av dessa beräkningar så 
bedöms den ökade kostnaden för att införa avgiftsfritt för barn som reser 
med färdtjänst kunna hanteras inom befintlig budgetram.                                                                                                    
Sedan måste dock beaktas vid jämförelse med den idag redan införda 
subventionerade kollektivtrafiken att resor med färdtjänst erbjuder en högre 
servicegrad då resor kan ske när som helst på dygnet och vart som helst i 
kommunen.                                                                                                              
Andra kommuner i länet som infört kraftigt subventionerade busspriser för 
barn/ungdomar, inklusive Ö-viks kommun som införde avgiftsfritt resande 
för barn för snart två år sedan har heller inte idag förändrat egenavgiften för 
färdtjänstresor.                                                                                       
Avslutningsvis anser Samhällsförvaltningen att det är av vikt att länet har ett 
gemensamt avgiftssystem för egenavgiften för vuxna, framförallt eftersom 
färdtjänstberättigade i länet fritt kan resa med färdtjänst i andra kommuner i 
länet.                                                                                                                                                                  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Ulf Andersson trafik- och fritidschef vid 
sammanträde. 2018-12-13. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2018-12-03.  
______  
 

Härnösands 
kommun 



 

 
Postadress 
Trafikenheten 
871 80 Härnösand 
 

Besöksadress 
Johannesbergshuset 
Johannesbergsgatan 3 
 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 vx 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
trafikenheten@harnosand.se 

Fax 
0611-34 80 30 

Bankgiro 
5576-5218 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-12-03 
 

Diarienummer 
SAM 2018-107-736:3 

 
 

 
 

 
 Samhällsnämnden 

Härnösands kommun 

 

Utredning av färdtjänstens avgiftssystem 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
att införa avgiftsfri egenavgift för barn i åldern 7-19 år som reser med 
färdtjänst i kommunen  

Beskrivning av ärendet 

Under juni månad presenterades ett underlag för samhällsnämnden som 
handlade om en översyn av egenavgiften för färdtjänstresor inom 
Härnösands kommun. Översynen gjordes med anledning av införandet av 
den subventionerade kollektivtrafiken i kommunen, där även frågan om 
justerade priser (egenavgifter) för färdtjänst under våren 2018 diskuterats. 
Samhällsförvaltningen föreslog samhällsnämnden i juni-2018 att besluta om 
oförändrade egenavgifter för färdtjänst.                                               
Samhällsnämnden beslutade dock att ge förvaltningen ytterligare uppdrag att 
utreda helheten av färdtjänstens avgiftssystem med hänsyn till resestatistik 
och de faktiska resekostnaderna.                                                                                                         
Egenavgiften för färdtjänst skall enligt Lag (1997:736) om färdtjänst 
beslutas av respektive kommuns fullmäktige och för närvarande så har länets 
samtliga kommuner en gemensam taxa för färdtjänstens egenavgifter.                     
En taxa som grundar sig på en nivå som motsvarar 1,5 gånger aktuell taxa 
för den allmänna kollektivtrafikens enkelbiljettspriser för olika zoner.                                                       
För Härnösands kommun innebär det att för resor inom tätortsområdet är 
egenavgiften för färdtjänstresor för vuxna 38 kr/resa och för barn/ungdom 7-
19 år 18 kr/resa. Dessutom reser alla som är beviljad färdtjänst avgiftsfritt på 
Plusbussen, dock får en eventuell följeslagare betala på Plusbussen.                                   
Ledsagare till beviljad färdtjänstberättigad reser också avgiftsfritt med 
färdtjänst eller avgiftsfritt med den allmänna kollektivtrafiken i hela länet.  

 

Beslutsunderlag 

I samband med en mer fördjupad utredning avseende avgiftssystemet för 
färdtjänst så har Samhällsförvaltningen i första hand tittat på några andra 
kommuner hur deras avgiftssystem ser ut, samt även undersökt den resande- 

Härnösands 
kommun 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(3) 

Datum 
2018-12-03 

Diarienummer 
SAM 2018-107-736:3 

 

 

och kostnadsutveckling som vi haft under senare år för färdtjänstresor i 
kommunen.                                                                                                                        
De flesta kommuner har ett avgiftssystem som grundar sig på det egna länets 
taxa för den allmänna kollektivtrafiken och som bygger på fasta avgifts-
tariffer beroende på resans längd.                                                                            
För kommunerna i vårt län så har alla samma avgiftssystem för egenavgiften 
för färdtjänstresor i den egna kommunen. Alltså ett system för egenavgiften 
som motsvarar 1,5 gånger taxan för enkelbiljetter med den allmänna 
kollektivtrafiken.                                                                                                              
Dock har Sundsvall och Timrå kommun ett annat avgiftssystem för resor 
som sker med s.k. specialfordon, alltså resor för färdtjänstberättigade som 
sitter i rullstol. Deras avgiftssystem för dessa resor grundar sig på en 
egenavgift som är helt likvärdig med den allmänna kollektivtrafikens avgift 
för en enkelbiljett. Alltså istället för en egenavgift på 38 kronor så är egen-
avgiften för en resa med specialfordon i dessa kommuner 25 kr/resa. 
Motiveringen från dessa kommuner varför man har en annorlunda pris-
sättning för denna kundkategori, är att man anser att dessa kunder enbart är 
hänvisad till att resa med färdtjänst eftersom resan måste ske med rullstol 
och att man då inte har några andra alternativ för sin resa. En färdtjänst-
berättigad som inte behöver sin rullstol under själva resan kan ju åka på 
annat sätt om tillfälle ges.                                                                            
Färdtjänstreglerna i vår kommun gäller för resor i hela kommunen med 
tillägget att resor även kan ske till/från Sundsvall/Timrå airport, samt till 
Höga Kusten hotellet. För resor från norra delen av kommunen för 
medborgare som bor inom riktnummer området 0612 får resor även ske 
till/från Kramfors centrum. Om resor måste ske utanför kommunen eller 
dessa undantagna områden, då är resor enligt lagen om Riksfärdtjänst det 
som kan bli aktuellt.                                                                                                    
När det gäller utvecklingen av våra kostnader för färdtjänst, så har 
Samhällsförvaltningen en kostnadsökning sedan 2015 från 3.900 tkr till att 
jämföras med 2017 motsvarande 4.900 tkr.                                                                                   
En av anledningarna till den relativt stor kostnadsökningen för 2017 är att 
betydligt fler resor gjorts. Under 2016 genomfördes 25585 resor att jämföras 
med 2017 då 28463 resor genomfördes. Den största resandeökningen avser 
dock skoltranssporter där nästan en fördubbling skett av resorna under 2017. 
Dessa skoltransporter avser i första hand resor som inte kan utföras av 
Trafikenhetens egna skolbussar.                                                                                
Tittar man enbart på antalet resor för färdtjänst och kostnadsutvecklingen för 
dessa resor, så har det under 2016 genomförts 20927 resor att jämföras mot 
2017 22977 resor. Kostnadsutvecklingen för motsvarande resor är 2.800 tkr 
för 2016 att jämföras med 3.400 tkr för 2017.                                                                                                     
Det som Samhällsförvaltningen tittat närmare på är att eventuellt förändra 
egenavgiften för färdtjänstresor som sker med s.k. specialfordon. Av det 
totala resandet med färdtjänst för 2017 på 22977, så sker ca 5600 resor med 
specialfordon. Intäkten för egenavgifterna för dessa resor motsvarar under 
2017 ca 184 tkr av den totala intäkten för egenavgifter på ca 900 tkr.              
Skulle den avgiften förändras från 38 kr/resa till 25 kr/resa, så skulle det 
enligt våra beräkningar innebära en kostnadsökning för Samhälls-
förvaltningen på ca 60-70 tkr/år.                                                                                                                                                                                                                                
När det gäller färdtjänstresor med egenavgift som utförs av barn är dessa ca 
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250 st under 2017 och egenavgiften för dessa resor motsvarar ca 4500 kr. 
Om dessa barn erbjuds avgiftsfritt resande så ökar kostnaderna i första hand 
med egenavgiften, samtidigt som man får förvänta sig att resandet i sig kan 
komma att öka något med ökade kostnader som följd.                                                                             
Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i, men 
troligen kommer det inte att handla om några större volymer som påverkar 
utfallet för våra kostnader nämnvärt. Med anledning av dessa beräkningar så 
bedöms den ökade kostnaden för att införa avgiftsfritt för barn som reser 
med färdtjänst kunna hanteras inom befintlig budgetram.                                                                                                    
Sedan måste dock beaktas vid jämförelse med den idag redan införda 
subventionerade kollektivtrafiken att resor med färdtjänst erbjuder en högre 
servicegrad då resor kan ske när som helst på dygnet och vart som helst i 
kommunen.                                                                                                              
Andra kommuner i länet som infört kraftigt subventionerade busspriser för 
barn/ungdomar, inklusive Ö-viks kommun som införde avgiftsfritt resande 
för barn för snart två år sedan har heller inte idag förändrat egenavgiften för 
färdtjänstresor.                                                                                       
Avslutningsvis anser Samhällsförvaltningen att det är av vikt att länet har ett 
gemensamt avgiftssystem för egenavgiften för vuxna, framförallt eftersom 
färdtjänstberättigade i länet fritt kan resa med färdtjänst i andra kommuner i 
länet.                                            

SAMHÄLLSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Thomas Jensen 
Förvaltningschef 

 
 
 
 
 
Ulf Andersson   
Trafik- och Fritidschef 
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§ 119 Dnr 2018-000107 736 

Översyn egenavgifter färdtjänst 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda helheten av färdtjänstens 
avgiftssystem med hänsyn till resestatistik och de faktiska resekostnaderna, 
samt  
att uppdraget återrapporteras till samhällsnämnden senast i december 2018.     

Bakgrund 

Under förberedelsearbetet med införandet av den subventionerade kollektiv-
trafiken i kommunen, så har även frågan om justerade priser (egenavgifter) 
för färdtjänst diskuterats. Egenavgiften för färdtjänst skall enligt Lag 
(1997:736) om färdtjänst beslutas av respektive kommuns fullmäktige. För 
närvarande så har länets samtliga kommuner en gemensam taxa som grundar 
sig på en nivå som motsvarar 1,5 gånger aktuell taxa för kollektivtrafikens 
enkelbiljettspris för olika zoner. För Härnösands kommun innebär det t.ex. 
för resor inom tätortsområdet en egenavgift för vuxna på 38 kr/resa och för 
barn 7-19 år 18 kr/resa. Dessutom reser alla som är beviljad färdtjänst 
avgiftsfritt på Plusbussen. Ledsagare till beviljad färdtjänstberättigad reser 
också avgiftsfritt i hela länet med all kollektivtrafik.  

Utfallet för färdtjänstkostnaderna för Samhällsförvaltningen 2017 ökade 
avsevärt i jämförelse med utfallet för 2016. Enligt Kollektivtrafik-
myndighetens fastställda bokslut för 2017 så är utfallet för Samhälls-
förvaltningen 4889 tkr att jämföras med 4129 tkr för 2016.                                     
En av anledningarna till en relativt stor kostnadsökning för 2017 är att 
betydligt fler resor gjorts. Under 2016 genomfördes 25585 resor att jämföras 
med 2017 då 28463 resor genomfördes. Den största resandeökningen avser 
skoltranssporter där nästan en fördubbling skett av resorna under 2017. 
Dessa skoltranssporter avser i första hand resor som inte kan utföras av 
Trafikenhetens egna skolbussar.                                                                          
När det gäller resor med egenavgift som utförs av barn är dessa ca 250 st 
under 2017 och egenavgiften för dessa resor motsvarar ca 4500 kr. Om dessa 
barn erbjuds avgiftsfritt resande så ökar kostnaderna i första hand med egen-
avgiften, samtidigt som man får förvänta sig att resandet i sig kommer att 
öka med ökade kostander som följd.                                                                              
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Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i och 
volymen på kostnadsökningen blir därför svår att budgetera eftersom resor 
kan genomföras i hela kommunen. Sedan måste beaktas vid jämförelse med 
den idag införda subventionerade kollektivtrafiken att resor med färdtjänst 
erbjuder en högre servicegrad då resor kan ske när som helst på dygnet och 
vart som helst i kommunen. Örnsköldsviks kommun som införde avgiftsfritt 
resande för barn för snart två år sedan har heller inte förändrat egenavgiften 
för färdtjänstresor.       

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05     
______  
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 Kommunfullmäktige 

Biblioteksplan 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att anta Biblioteksplan 2019-2022. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har via tidigare kulturutskottet uppdragit till 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en ny plan för biblioteksverksamheten i 
kommunen. 
Biblioteksplan 2019-2022 har varit ute på remiss hos samtliga nämnder varefter det 
beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen. 
Kommunövergripande planer antas av fullmäktige varmed fullmäktige nu föreslås anta 
den nya biblioteksplanen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-05, § 44 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 13 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
Härnösands kommuns Biblioteksplan 2019 – 2022 
Remissvar arbetslivsnämnden 
Remissvar samhällsnämnden 
Remissvar socialnämnden 
Remissvar skolnämnden 
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§ 44 Dnr 2018-000498 880 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Biblioteksplan 2019 – 2022.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ulrika Sundgren (C), Olle Löfgren (L), Johan Sundqvist 
(MP), Björn Nordling (S) och Håkan Viklund (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.         

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har via tidigare kulturutskottet uppdragit till 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en ny plan för 
biblioteksverksamheten i kommunen. 
Processen med framtagandet av den nya biblioteksplanen har skett i dialoger 
med bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen under 
2017 och 2018. Förslag till ny biblioteksplan har skickas på remiss till 
arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, socialnämnden samt skolnämnden 
och samtliga nämnder har lämnat remissvar. I liggande förslag till 
Biblioteksplan 2019 – 2022 har hänsyn tagits till nämndernas remissvar. 
Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 
Bibliotekslagen (2013:801) och Skollagen (2010:800). Enligt 
Bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett särskilt styrdokument som ska 
gälla för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen. En 
biblioteksplan möjliggör nationell uppföljning och samordning av Kungliga 
biblioteket. 
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Den nuvarande biblioteksplanen för Härnösands kommun Mötesplats 
Bibliotek gällde 2015-2017 med ett års förlängning till och med 2018. Den 
nya biblioteksplanen är helt omarbetad och avser att gälla från 2019 till och 
med 2022.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 13 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
Härnösands kommuns Biblioteksplan 2019 – 2022 
Remissvar arbetslivsnämnden 
Remissvar samhällsnämnden 
Remissvar socialnämnden 
Remissvar skolnämnden 
______  
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§ 13 Dnr 2018-000498 880 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
att anta Biblioteksplan 2019 – 2022.    

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Christina 
Lindberg (C), Johan Sundqvist (MP) och Ingrid Nilsson (V). 

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) föreslår ett förtydligande i Biblioteksplanen enligt 
följande: i sista punkten på s.8 under mellanrubriken Skolans prioriterade 
utvecklingsområden under perioden ska läggas till: ”inom 
skolförvaltningen” så att punkten får följande lydelse: ”Att undersöka 
möjligheten för en central resurs inom skolförvaltningen som ansvarar för 
prioriterade utvecklingsområden…”     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Ingrid Nilssons (V) förslag till förtydligande. 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 
enlighet med liggande förslag samt Ingrid Nilssons (V) förslag till 
förtydligande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag samt Ingrid Nilssons (V) förslag till förtydligande.         

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har via tidigare kulturutskottet uppdragit till 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en ny plan för 
biblioteksverksamheten i kommunen. 
Processen med framtagandet av den nya biblioteksplanen har skett i dialoger 
med bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen under 
2017 och 2018. Förslag till ny biblioteksplan har skickas på remiss till 
arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, socialnämnden samt skolnämnden 
och samtliga nämnder har lämnat remissvar. I liggande förslag till 
Biblioteksplan 2019 – 2022 har hänsyn tagits till nämndernas remissvar. 
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Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 
Bibliotekslagen (2013:801) och Skollagen (2010:800). Enligt 
Bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett särskilt styrdokument som ska 
gälla för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen. En 
biblioteksplan möjliggör nationell uppföljning och samordning av Kungliga 
biblioteket. 
Den nuvarande biblioteksplanen för Härnösands kommun Mötesplats 
Bibliotek gällde 2015-2017 med ett års förlängning till och med 2018. Den 
nya biblioteksplanen är helt omarbetad och avser att gälla från 2019 till och 
med 2022.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04 
Härnösands kommuns Biblioteksplan 2019 – 2022 
Remissvar arbetslivsnämnden 
Remissvar samhällsnämnden 
Remissvar socialnämnden 
Remissvar skolnämnden      
______  
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Biblioteksplan 2019 - 2022 

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott 
föreslå kommunstyrelsen besluta 
att anta Biblioteksplan 2019 – 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har via tidigare kulturutskottet uppdragit till 
kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en ny plan för 
biblioteksverksamheten i kommunen. 
Processen med framtagandet av den nya biblioteksplanen har skett i dialoger 
med bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen under 
2017 och 2018. Förslag till ny biblioteksplan har skickas på remiss till 
arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, socialnämnden samt skolnämnden 
och samtliga nämnder har lämnat remissvar. I liggande förslag till 
Biblioteksplan 2019 – 2022 har hänsyn tagits till nämndernas remissvar. 

Beslutsunderlag 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 
Bibliotekslagen (2013:801) och Skollagen (2010:800). Enligt 
Bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett särskilt styrdokument som ska 
gälla för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen. En 
biblioteksplan möjliggör nationell uppföljning och samordning av Kungliga 
biblioteket. 
Den nuvarande biblioteksplanen för Härnösands kommun Mötesplats 
Bibliotek gällde 2015-2017 med ett års förlängning till och med 2018. Den 
nya biblioteksplanen är helt omarbetad och avser att gälla från 2019 till och 
med 2022. 
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1 Härnösands kommun och biblioteksplanen 

Härnösand - bygger en hållbar framtid 

1.1 Vision och målbild 

Härnösands bibliotek stärker kommunens vision om Härnösand som en 
levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. Genom 
biblioteket erbjuds människor ökad livskvalitet jämsides med uppkoppling 
mot omvärlden både i centralorten och på landsbygden. Biblioteket finns 
idag tillgängligt både fysiskt och digitalt och ger människor stor valfrihet 
och möjlighet att ta del av litteratur, information och kultur i olika format 
utifrån sina egna behov. I enlighet med den strategiska målbilden som tagits 
fram i Tillväxtstrategi mot 2030 för Härnösands kommun bidrar biblioteket 
till att erbjuda en attraktiv livsmiljö och stimulera människor att bli 
engagerade invånare. Det görs främst genom bredd i utbudet från ung till 
gammal men också genom bibliotekspersonalens kompetens och 
omvärldsbevakning. 

1.2 Bibliotekslagen 

I Bibliotekslagen (2013:801) fastställs i 6§ att varje kommun ska ha 
folkbibliotek och i 10§ att alla elever på grundskolenivå ska ha tillgång till 
skolbibliotek. 
17§ anger att kommuner ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. I planen ska den biblioteksverksamhet som kommunen 
bedriver som huvudman ingå. För Härnösand gäller det folkbiblioteket i 
Sambiblioteket och närbiblioteken i Ramvik och Viksjö, samt 
skolbiblioteken.  
Den förra biblioteksplanen för Härnösand gällde 2015-2017 med ett års 
förlängning. Den här planen är helt omarbetad och avser att gälla från 2019. 
Processen med framtagandet av den nya biblioteksplanen har skett i dialoger 
med bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen. En 
biblioteksplan möjliggör nationell uppföljning och samordning av Kungliga 
biblioteket.  
Biblioteksväsendet i landet behöver utvecklas, förnyas och förstärkas och 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att ta fram underlag för en Nationell 
biblioteksstrategi. Strategins syfte är tänkt att tydliggöra det allmänna 
biblioteksväsendets roll och betydelse i samhället, formulera mål, identifiera 
hinder, samt förtydliga ansvarsfördelningen inom sektorn. Ett utkast är under 
process och lämnas till regeringen i mars 2019 för beslut. 
Härnösands biblioteksplan utgår från Ändamålsparagrafen 2§ i 
Bibliotekslagen:  
”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas 
tillgänglig för alla.” 
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2 Folkbibliotek 

Biblioteksplanen fokuserar på de tre begreppen demokrati, bildning och 
tillgänglighet. 
Kärnan i bibliotekets uppdrag är att tillgängliggöra och visa på vägar till 
litteratur och kunskap i olika former. All verksamhet på biblioteket ska vara 
kopplad till detta uppdrag.  
Bibliotekslagen tydliggör att bibliotek ska finnas till för alla och betonar att 
biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga, personer 
med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna samt personer som har 
annat modersmål än svenska. Dessa fyra grupper utgör bibliotekets 
prioriterade grupper. 

2.1 Delaktighet och demokrati 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning.” 
I UNESCO:s folkbiblioteksmanifest betonas att ”samhällelig och personlig 
utveckling är grundläggande mänskliga värden” och att ”demokratin är 
beroende av fullgod utbildning samt fri och oberoende tillgång till kunskap, 
tankar, kultur och information”.  
Grunden i en demokrati bygger på medbestämmande och delaktighet. Det 
innebär att alla ska ges förutsättningar att kunna förstå och ta del av 
samhällslivet och möjlighet att påverka sin egen situation. Att självständigt 
kunna ta ställning utifrån inhämtad kunskap och information innebär att växa 
som människa. 
Härnösands bibliotek har en viktig roll som neutral förmedlare av kunskap 
och kravlös mötesplats för diskussioner. Biblioteket är en arena för 
demokrati och står upp för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet, allas lika 
värde och ett inkluderande samhälle. Bibliotekets program- och 
utställningsverksamhet är ett av flera sätt att bygga och stärka litteratur- och 
kunskapsförmedling som bibliotekets kärnvärde. Genom samverkan med 
lokalsamhället och föreningslivet skapas delaktighet, effektivitet och ett 
mervärde för alla. Som stöd i arbetet för trovärdighet och bredd i utbudet 
finns Härnösands biblioteks Programriktlinjer. 
I 7§ i Bibliotekslagen anges att ”biblioteken ska verka för att öka kunskapen 
om hur digital teknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet”.  Med den digitala utvecklingen i samhället ökar 
möjligheterna för fler att enkelt ta del av information och kunskap, men det 
är också lätt att undvika. Beroende på vilka kanaler och nyhetsflöden 
människor väljer att ta del av eller inte ta del av alls så skapar det olika bilder 
av verkligheten. Riskerna ökar för klyftor och klasskillnader och även för ett 
digitalt utanförskap bland dem som saknar möjligheter att vara delaktiga. Att 
kunna problematisera, kritiskt granska och värdera digitala 
informationskällor (MIK = medie- och informationskunnighet) är 
baskunskap för att skapa förutsättningar att förstå och respektera andras 
åsikter.  
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Allt fler samhällstjänster blir e-tjänster och för att kunna vara en aktiv 
medborgare idag krävs en grundläggande digital kunnighet. Det är en 
demokratisk rättighet att alla människor på ett likvärdigt sätt ska kunna ta del 
av samhällets service. På Härnösands bibliotek finns tillgång till datorer och 
skrivare och här erbjuds utbildningar och stöd i digital delaktighet. 
Kommersiella sökningar visar sällan vägen till material som finns 
tillgängligt via biblioteken och kunnig bibliotekspersonal är en förutsättning 
som handledare i informationsflödet.  

2.1.1 Bibliotekets prioriterade utvecklingsområden under perioden 

 Samarbetsformer i Sambiblioteket, som från hösten 2018 består av 
fyra plan av möjligheter: Mötas, Inspireras, Lära, Utvecklas 

 Programverksamhetens anknytning i lokalsamhället  

 Bibliotekets roll som nav för digital kompetens  

 ”Digitalt först med användaren i fokus” och kompetenslyft för 
bibliotekspersonalen 

 

2.2 Läsfrämjande och bildning 

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning 
samt kulturell verksamhet i övrigt.” 
I bibliotekens uppdrag ligger att främja litteraturens ställning och intresset 
för bildning och upplysning. Läsförståelse är grunden för utbildning och 
bildning. Breda kunskaper är en förutsättning för att förstå information, sätta 
den i ett sammanhang och kunna sortera ut falsk information. Bildning 
skapar underlag för diskussioner och öppenhet för meningsutbyte och 
möjliga förändringar. Bildning är nödvändig för en fungerande demokrati. 
7§ ”Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.” 
Härnösands biblioteks arbete med läsning riktar sig till både barn och vuxna 
och handlar i första hand om att motivera till läsning, skapa läslust och 
inspiration till läsupplevelser, förbättrad läsförståelse genom fördjupning, 
liksom att tillhandahålla olika typer av medier för att passa så många som 
möjligt. 
Bibliotekslagen betonar i 8§ att ”Folkbiblioteken ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling 
och stimulera till läsning.” 
Det är skolans och lärarnas uppdrag att elever lär sig läsa. Bibliotekets roll är 
att med litteraturens hjälp väcka lusten att läsa och lära.  
Biblioteken i Härnösands kommun erbjuder en bred kulturell upplevelse för 
barn och unga med läsprojekt, muntligt berättande, drama, musik och rörelse 
samt skaparverkstäder och barnteater. Redan de små barnen och deras 
föräldrar inspireras genom Språknätverket och Bokstart Härnösand. Målet är 
att satsningen på läsupplevelser ska följa barn och ungdomar genom skolåren 
och utveckla ett stöd och en trygghet i läsningen och skapa grunden för aktiv 
läsning hos dem som vuxna. För barnen är tillgången och närheten till 
böcker samt vuxna förebilder helt avgörande.  
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Begreppet läsning måste breddas då det nu går att läsa både med ögon och 
öron, både fysiskt och digitalt, och i många olika kanaler. Bibliotekets 
uppgift är att sprida information om olika sätt att läsa då detta ger människor 
möjlighet att kunna ta del av en text utifrån sina behov och på det sätt som 
passar dem bäst. Litteratur kan också ta sig olika uttryck i konstformer som 
bild och teater. 
All läsning innebär en upplevelse och möjlighet till fördjupning och 
personlig utveckling.  Härnösands bibliotek har stor betydelse som 
inspirationskälla och inkluderande mötesplats. Här ges möjlighet till nya 
kunskaper och samtal med andra om böcker, läsning, olika kulturer och 
miljöer, upplevelser, erfarenheter och värderingar. 

2.2.1 Bibliotekets prioriterade utvecklingsområden under perioden 

 Metoder för att främja läsning hos barn och vuxna samt prioriterade 
grupper  

 Digitalt läsfrämjande – många olika sätt att läsa 

 Exponeringar och marknadsföring av litteratur i olika former 
 

2.3 Tillgänglighet och likvärdighet 

”Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 
Biblioteksservice ska finnas tillgängligt för alla som besöker, bor eller 
arbetar i Härnösands kommun oavsett bakgrund eller förutsättningar. 
Biblioteksverksamheten ska eftersträva likvärdighet och finnas där 
människor är. Det innebär att biblioteket även måste verka utanför den 
fysiska bibliotekslokalen för att nå de användare som inte har möjlighet att 
besöka ett bibliotek eller kan använda det digitala biblioteket. Detta är 
särskilt viktigt för kommunens äldre invånare som kan få hjälp genom 
Boken kommer. Då kommunen består av många mindre samhällen arbetar 
Härnösands bibliotek också aktivt med utveckling av biblioteksservice på 
landsbygden. Bibliotekslokalen kan här bli ännu viktigare som mötesplats i 
byn. 
Härnösands bibliotek behöver informera om och tillgängliggöra hela 
bibliotekets verksamhet. Till stöd för arbetet med att marknadsföra 
biblioteket till befintliga och nya grupper av användare finns bibliotekets 
Kommunikationsriktlinjer. Biblioteket ska förmedla en positiv och trovärdig 
bild av biblioteket som centrum för kunskap, lärande, information, kultur, 
möten och inspiration och där personalen har hög kompetens. 
Härnösands bibliotek är alla kommuninvånares rum och verksamheten ska 
därför ha ett användarperspektiv på allt som görs. Att fokusera på 
användarens upplevelse görs genom ett gott värdskap, ett bra bemötande och 
möjlighet till dialoger.  
Biblioteken ska enligt 4§ ”ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 
funktionsnedsättning.” Särskild uppmärksamhet ska också enligt 5§ ägnas 
”åt de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än 
svenska.”  
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Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om 
möjligheten att vara med och bestämma. Kunskap måste därför finnas 
tillgänglig för alla utifrån varje individs förutsättningar och behov så att alla 
kan verka i samhället på sina egna villkor. Biblioteket har stor betydelse för 
människor som saknar möjligheter att själva införskaffa eller hitta 
information.  
Tillgänglighetsarbetet på Härnösands bibliotek finns beskrivet i Riktlinjer för 
ökad tillgänglighet. Utöver att tillgänglighetsanpassa fysiska 
bibliotekslokaler och biblioteket på webben handlar det om att personalen 
ska vara uppmärksam på tillgängligheten i alla delar av 
biblioteksverksamheten.   
Inköpen av media i alla tekniska format ska göras med speciell hänsyn till de 
prioriterade grupperna och med särskild satsning på barn och unga. På 
barnavdelningen finns Äppelhyllan som är till för barn med 
funktionsnedsättningar, för deras anhöriga, pedagoger och andra som möter 
barnen i deras vardag. All hantering av media görs utifrån befintliga 
Medieriktlinjer för Härnösands bibliotek. Enligt 6§ ”ska utbudet av medier 
och tjänster präglas av allsidighet och kvalitet”. Utbudet är grunden för att 
kunna visa på olika åsikter och ge människor möjlighet att själva bilda sig en 
uppfattning i aktuella frågor.  
I Härnösand finns många människor med bakgrund i andra länder och 
biblioteket är en mötesplats som visar på en väg in i det svenska samhället 
genom litteratur på lättläst svenska och svenska för nybörjare. För att 
underlätta integration för personer med annat modersmål än svenska finns 
även litteratur på många olika språk.  
Sveriges nationella minoriteter har också rätt till sitt språk och de nationella 
minoritetsspråken, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och 
samiska finns representerade i Härnösands bibliotek. 
I 14§ och 15§ betonas vikten av att biblioteken i landet ska samverka och 
ställa litteratur till varandras förfogande genom fjärrlån för att så många som 
möjligt ska få fri och jämlik tillgång till bibliotekens samlingar. För 
användaren finns inget syfte med olika bibliotekssystem utan biblioteken 
behövs som en samlad resurs. Regionbibliotek Västernorrland eftersträvar att 
genom samverkan vara ett stöd för länets bibliotek och bidra till en jämlik 
biblioteksverksamhet för regionens invånare. Stödet sker genom 
gemensamma satsningar på utbildningar, läsfrämjande, stärkande av 
demokratin och kunskapsdelning och förtydligas i Regional biblioteksplan 
2019-2022. 

2.3.1  Bibliotekets prioriterade utvecklingsområden under perioden 

 Marknadsföring av bibliotekets utbud och tjänster 

 Användarupplevelse och användardialoger 

 Biblioteksservice utanför de fysiska biblioteken 

 Biblioteksservice på landsbygden 

 Bibliotekspersonalens tillgänglighet och bemötande  

 Servicenivåer till förskola och grundskola samt studerande 
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3 Skolbibliotek 

Skolbiblioteket ska vara en del av skolans verksamhet och bidra till 
elevernas språkutveckling och stimulera till läsning och stärka elevernas 
digitala kompetens. 
I 10§ i Bibliotekslagen finns en hänvisning till Skollagen (2010:800) 2 kap. 
36§ som föreskriver att elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek.  
Att ha närhet till ett skolbibliotek ger alla elever likvärdiga möjligheter till 
lässtimulans och fördjupning samt att kunna ta del av material för utbildning. 
För många elever är skolbiblioteket den enda kontakten med litteratur och 
informationssökning ur ett källkritiskt perspektiv. Där läggs grunden för att 
förstå och kunna ta aktiv del av samhällslivet. 
Elever i Härnösands kommun ska ha tillgång till ett skolbibliotek i den egna 
skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Det ska vara 
möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 
utbildning för att bidra till att nå målen. Eleverna ska ha tillgång till bibliotek 
som omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik 
och andra medier. Biblioteket ska vara anpassat till elevernas behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
Skolbiblioteken i Härnösands kommun är en del av respektive skolas 
verksamhet och ligger under rektors ansvar. Skolförvaltningen har tagit fram 
den del av Biblioteksplanen som gäller skolbiblioteken. 

3.1.1 Skolans prioriterade utvecklingsområden under perioden:  

 Att skolbiblioteket organiseras och används som en del av skolans 
verksamhet 

 Att skolbiblioteket används som en resurs i skolans alla ämnen 

 Att skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens 

 Att skolbiblioteken används och verkar för att vara en arena där 
demokratin utvecklas och stärks  

 Att undersöka möjligheten för en central resurs inom 
skolförvaltningen som ansvarar för skolans prioriterade 
utvecklingsområden samt genomförande och uppföljning av 
biblioteksplanen 2019-2022 
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4 Genomförande och uppföljning 

Biblioteksplanen beskriver den strategiska inriktningen för folk- och 
skolbiblioteken under en fyraårsperiod 2019-2022. Samhällsutvecklingen 
och den tekniska utvecklingen går snabbt. Förutsättningarna för 
biblioteksverksamheten kan komma att förändras genom den nationella 
biblioteksstrategi som ska presenteras 2019. Revidering av biblioteksplanen 
görs vid behov under planperioden. Biblioteksplanen ska följas upp och 
utvärderas vid periodens slut. 
Biblioteksplanen för folkbiblioteket består av tre målområden: delaktighet 
och demokrati, läsfrämjande och bildning, tillgänglighet och likvärdighet. 
Dessa samt skolbibliotekens målområden bryts ner i olika 
utvecklingsområden som biblioteken prioriterar att satsa på under 
planperioden. Utvecklingsområdena beskrivs som olika aktiviteter i 
kommunens verktyg för strategisk planering, Stratsys, och kan vara under 
kortare eller längre perioder. Framtagandet, förutsättningar och utvärdering 
av insatserna görs löpande under planperioden, av bibliotekets personal och 
bibliotekschefen samt respektive rektor eller annan skolbiblioteksansvarig. 
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5 Styrdokument 

Bibliotekslagen betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska 
samhällets utveckling. Bibliotekslagen knyter därmed an till hur bibliotekens 
grundläggande uppdrag uttryckts i internationella sammanhang, som till 
exempel IFLA:s och Unesco:s olika biblioteksmanifest. Till grund för 
Härnösands biblioteksplan ligger förutom Bibliotekslagen också flera FN-
konventioner.  
Artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är 
grunden för all biblioteksverksamhet som vilar på en demokratisk grund. 
Artikeln betonar att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet och 
rätt att få ta del av andras meningar. 
I FN:s barnkonvention manifesteras alla barns lika rättigheter och värde, rätt 
att uttrycka sig, bli lyssnade till och utvecklas. Barnets bästa ska vara i 
centrum när beslut om barn fattas. Särskilt viktigt att uppmärksamma i 
bibliotekssammanhang är varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, 
religionsfrihet och föreningsfrihet samt rätt att uttrycka sin mening och få sin 
åsikt beaktad. 
I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
erkänns betydelsen av tillgång till den fysiska, sociala, ekonomiska och 
kulturella miljön samt till utbildning, information och kommunikation för 
fullt åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 
Även Diskrimineringslagen (2008:567) ligger till grund för arbetet vid 
Härnösands bibliotek. Lagen syftar till att motverka diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
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Yttrande – remiss Biblioteksplan 2019 – 2022 

Arbetslivsförvaltningen har tagit del av förslag till Biblioteksplan 2019 – 
2022 och lämnar följande förslag till yttrande.  

Sammanfattning 

Enligt Bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplan för verksamhet 
inom biblioteksområdet. Härnösands tidigare biblioteksplan Mötesplats 
Bibliotek för åren 2015 – 2017 har gällt med ett års förlängning 2018. 
Förslaget till ny Biblioteksplan 2019 – 2022 har arbetats fram i dialog med 
bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen under 2017-
2018.  

Beskrivning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om den nya 
Biblioteksplanen.  

Förvaltningens synpunkter 

Arbetslivsförvaltningen tillstyrker förslaget till Biblioteksplan 2019 – 2022. 

Anita Wiklander 
Utredare  

Bilagor 

Bilaga 1 Biblioteksplan 2019 – 2022 

~ Härnösands clJ kommun 
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 Arbetslivsnämnden 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Förslag till beslut  

Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden  
att anta förvaltningens yttrande till Biblioteksplan 2019-2022 som sitt eget, 
samt 
att överlämna arbetslivsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.  
 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplan för verksamhet 
inom biblioteksområdet. Härnösands tidigare biblioteksplan Mötesplats 
Bibliotek för åren 2015 – 2017 har gällt med ett års förlängning 2018. 
Förslaget till ny Biblioteksplan 2019 – 2022 har arbetats fram i dialog med 
bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen under 2017-
2018.  
Arbetslivsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om den nya 
Biblioteksplanen och inkomma med yttrandet senast den 1 februari till 
kommunstyrelsen. 
Yttrandet ska omfatta eventuella synpunkter på planens struktur samt 
prioriterade utvecklingsområden. 
Föreslagna utvecklingsområden är: 

 Samarbetsformer i Sambiblioteket, som från hösten 2018 består av 
fyra plan av möjligheter: Mötas, Inspireras, Lära, Utvecklas 

 Programverksamhetens anknytning i lokalsamhället  

 Bibliotekets roll som nav för digital kompetens  

 Digitalt först med användaren i fokus och kompetenslyft för 
bibliotekspersonalen 

Utifrån förvaltningens perspektiv med Lärcentrum som ansvarsområde är 
det positivt att förslag till Biblioteksplan 2019-2022 innehåller en utveckling 
av samarbetsformer inom Sambiblioteket.  Lärcentrum som mötesplats är 

Härnösands 
kommun 
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starkt kopplat till biblioteket som studerande ska, via lärcentret, ha tillgång 
till och dess bibliotekstjänster  
Förvaltningen har inga synpunkter på planens struktur och föreslagna 
utvecklingsområden.   

Petra Norberg 
Förvaltningschef  
 

Bilagor 

Bilaga 1  Missiv Remiss Biblioteksplan 2019-2022 
Bilaga 2  Remissförslag Härnösands kommuns Biblioteksplan 2019-

2022 
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§ 10 Dnr 2019-000005 3.6.2.0 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens yttrande till Biblioteksplan 2019-2022 som sitt eget, 
samt 
att överlämna arbetslivsnämndens yttrande till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Enligt Bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplan för verksamhet 
inom biblioteksområdet. Härnösands tidigare biblioteksplan Mötesplats 
Bibliotek för åren 2015 – 2017 har gällt med ett års förlängning 2018. 
Förslaget till ny Biblioteksplan 2019 – 2022 har arbetats fram i dialog med 
bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen under 2017-
2018.  
Arbetslivsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om den nya 
Biblioteksplanen och inkomma med yttrandet senast den 1 februari till 
kommunstyrelsen. 
Yttrandet ska omfatta eventuella synpunkter på planens struktur samt 
prioriterade utvecklingsområden. 
Föreslagna utvecklingsområden är: 
Samarbetsformer i Sambiblioteket, som från hösten 2018 består av fyra plan 
av möjligheter: Mötas, Inspireras, Lära, Utvecklas 
Programverksamhetens anknytning i lokalsamhället  
Bibliotekets roll som nav för digital kompetens  
Digitalt först med användaren i fokus och kompetenslyft för 
bibliotekspersonalen 
Utifrån förvaltningens perspektiv med Lärcentrum som ansvarsområde är det 
positivt att förslag till Biblioteksplan 2019-2022 innehåller en utveckling av 
samarbetsformer inom Sambiblioteket.  Lärcentrum som mötesplats är starkt 
kopplat till biblioteket som studerande ska, via lärcentret, ha tillgång till och 
dess bibliotekstjänster  

..._ Härnösands 
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Förvaltningen har inga synpunkter på planens struktur och föreslagna 
utvecklingsområden.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Petra Norberg, förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11, ARN 2019-000005.  
______  
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§ 13 Dnr 2019-000003 3.6.2 

Remiss Biblioteksplan 2019 -2022 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  
att anta remissvaret som sitt eget, samt 
att översända ärendet till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 
Bibliotekslagen (2013:801). Enligt Bibliotekslagen ska kommuner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen 
är ett särskilt styrdokument som ska gälla för den samlade 
biblioteksverksamheten i kommunen.  
Den nuvarande biblioteksplanen för Härnösands kommun Mötesplats 
Bibliotek 2015-2017 är nu helt omarbetad till liggande förslag.  
Samhällsförvaltningen har inga synpunkter på remiss Biblioteksplan 2019-
2022.    

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2019-2022.  
______  
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 Samhällsnämnden 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden  
att anta remissvaret som sitt eget samt 
att översända ärendet till kommunstyrelseförvaltningen  
 

Beskrivning av ärendet 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 
Bibliotekslagen (2013:801). Enligt Bibliotekslagen ska kommuner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen 
är ett särskilt styrdokument som ska gälla för den samlade 
biblioteksverksamheten i kommunen. Den nuvarande biblioteksplanen för 
Härnösands kommun Mötesplats Bibliotek 2015-2017 är nu helt omarbetad 
till liggande förslag.   

Beslutsunderlag 

  Remissvar på Biblioteksplan 2019-2022  

 
Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 
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Bilaga 1 Remissvar från samhällsförvaltningen 
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Härnösand kommun 
Samhällsförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
Brunnhusgatan 4 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 
samhallsforvaltningen@harnosand.se 

Fax 
0611-34 81 65 

Bankgiro 
5576-5218 
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thomas.jenssen@harnosand.se 
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 Samhällsnämnden 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen har inga synpunkter på remiss Biblioteksplan 2019-
2022.   
 

Beskrivning av ärendet 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 
Bibliotekslagen (2013:801). Enligt Bibliotekslagen ska kommuner anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen 
är ett särskilt styrdokument som ska gälla för den samlade 
biblioteksverksamheten i kommunen. Den nuvarande biblioteksplanen för 
Härnösands kommun Mötesplats Bibliotek 2015-2017 är nu helt omarbetad 
till liggande förslag. 
   

Beslutsunderlag 

Remiss Biblioteksplan 2019-2022.  

 
Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Remiss Biblioteksplan 2019-2022 
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Postadress 

Remissvar biblioteksplan 2019 -2022 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta biblioteksplaner för 
sin verksamhet. Biblioteksplanen är ett särskilt styrdokument som skall 
gälla för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen. 

Processen med framtagande av den nya biblioteksplanen har skett i dialoger 
med bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen. 

Förslag till ny biblioteksplan har nu skickats på remiss till : 
Arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, skolnämnden och socialnämnden för 
synpunkter gällande planens struktur och prioriterade utvecklingsområden. 

Synpunkter på biblioteksplanen 
Två tillägg till att-satserna: 

• Att undersöka möjligheten för en central resurs som ansvarar för 
skolans prioriterade utvecklingsområden samt genomförande och 
uppföljning av biblioteksplanen 2019-2022 

• Att skolbiblioteken används och verkar för att vara en arena där 
demokratin utvecklas och stärks 

i~J}J~~~t 
Monica Fällström 
Skolnämndens ordförande 

Besöksadress 
Härnösand kommun 
Nybrogatan 8 
87180 Härnösand 

Hemsida 

www.harnosand.se 

E-post 

Telefon 

0611 -348000 
Fax 

Organisationsnr 
212000-2403 

Bankgiro 

5576-5218 
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Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Norra kyrkogatan 2 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

socialforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 83 83 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Socialförvaltningen 
Ingrid Fagerström 
 

YTTRANDE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-09 
  

  

 

 
 

 

 
 Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Synpunkter på föreslagen Biblioteksplan 2019-2022  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny bilioteksplan. 
Socialförvaltningen ges möjlighet att komma med synpunkter på detta 
gällande struktur och prioriterade utvecklingsområden. 

Förvaltningens synpunkter 

Strukturen är tydlig och det är bra utifrån en övergripande nivå och inte på 
detaljnivå. 
Funktionshindrades rättigheter nämns i flera stycken i dokumentet och det 
är bra. Målgruppen finns med och skall vara en av de prioriterade 
grupperna men de som även bör prioriteras är målgruppen äldre som bor 
inom kommunens särskilda boenden.  
Positivt att även tillgänglighet i fysisk miljö och digital miljö finns med.  

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att utöka antalet e-tjänster.  Målet 
med dessa e-tjänster är att medborgare ska kunna ta del av dessa på ett 
likvärdigt sätt. Därför är det positivt att Härnösands bibliotek erbjuder 
utbildningar och stöd i digital delaktighet.  

De prioriterade utvecklingsområdena samt tillgänglighet och bemötande 
som presenteras i förslaget till biblioteksplan ligger i linje med 
socialförnämndens intention.   

Under 5 Styrdokument bör en komplettering med FN:s konvention om 
rättigheter för funktionsnedsatta läggas till. 
"Erkänner betydelsen av tillgång för personer med funktionsnedsättning till 
den fysiska, sociala, ekonomiska och kulturella miljön samt till vård och 
omsorg och utbildning liksom till information och kommunikation för fullt 
åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter," 
                                                                                         (Utdrag ur konventionen) 

Agneta Nordström 
Förvaltningschef  
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§ 11 Dnr 2019-000002 3.6.2.0 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar 
att anta yttrandet som sitt eget.  

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny bilioteksplan. 
Socialförvaltningen har tagit del av dokumentet och getts möjlighet att 
komma med synpunkter på detta gällande struktur och prioriterade 
utvecklingsområden.  

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-01-09. 
Socialförvaltningen, yttrande Biblioteksplan 2019-2022, 2019-01-09.  
______  
 

Härnösands 
kommun 



INTERPELLATION 

~ moderaterna 
Feb 2019 

Interpellation till: 

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) 

Bakgrund: 

Sveriges försvarmakt har under många år av nedrustning blivit rejält återlåten, så 
även dess verksamhet i Härnösand. Under senare år har det pågått viktiga 
diskussioner, debatter och kommittearbetet rörande det svenska försvaret. Det har 
också vuxit fram en helt annan världsbild än den som härskade tidigare. Bilden av 
det svenska försvaret har förvandlads radikalt, som vi alla vet. 

Nu är det stor koncensus kring att det ska satsas på försvareret. Vi vet också att 
Försvarsberedning kommer att lägga sitt betänkande under våren 2019. Där 
inriktningen är att fördubbla anslagen till försvaret över tid. 

Många kommuner har redan gjort kraftsamlingar för att uppvakta 
försvarsberedningen men också bjudit in nyckelpersoner till besök för att visa sina 
anläggningar och argumenterat varför man ska satsa just i deras kommuner. Vad 
gäller Härnösand så finns det en bra infrastruktur för militärverksamhet och som inte 
är så kostsam att uppdatera. Vi är många som vet att Härnösand har en stor potential 
att åter bli en stad med stor militärnärvaro, men då gäller det att göra sin hemläxa! 

Utifrån ovanstående, vill interpellanten ha svar på följande frågor: 

1) Vad har du gjort för att se till att Härnösand är med i matchen om de nya 
satsningarna som ska göras inom försvaret? 

2) Varför har du inte informerat dig om vad vi Moderater skulle kunna bistå med 
för att öka Härnösands möjligheter att vara med i den matchen? 

3) Vad tänker du göra så här i elftetimmen för att positionera Härnösand i utbudet 
om de a miljarderna till försvaret? 
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den 25 februari 2019 

Interpellation Härnösands kommunfullmäktige 

Interpellation ställd till Kommunalrådet Andreas Sjölander 
Åtgärder för att motverka människohandel och kriminella nätverk. 

Det är Sverigedemokraternas uppfattning att tiggeri, som det tyvärr är idag, med fattigpensionärer och 
utslagna människor som lever på gatan eller tältläger samt i bilar på parkeringar, inte hör hemma i en 

välfärdsstat . 

Inte heller tillför icke svenska medborgare som reser hit för att tigga någonting positivt eller bra för vårt 
samhälle, där de lever utanför våra myndighets insyn ifråga om utsatthet, socialt eller brottsligt. 

I medier och TV reportage har det visat sig att de personer som i svenska samhällen betecknas som tiggare 
kan vara en organiserad brottslig verksamhet med inslag av människohandel. 
Det handlar om människor som lurats hit och blir offer för kriminella element som organiserar 
prostitution, droghandel med narkotika och andra preparat, alkohol mm. samt tiggeri inom sina 

verksamhetsgrena r. 

För att vi här i vår kommun inte ska bidra till möjligheten för brottslig verksamhet där människohandel 
ingår, anser Sverigedemokraterna att de som idag tigger pengar utanför butiker och andra ställen i 
kommunen ska ha ett tillstånd för penninginsamling. 
I samband med tillståndsansökan för penninginsamling, där syftet är oklart eller personkännedom saknas, 
ska motiv samt skäl i samband med ansökan undersökas väl av polis och socialtjänst. 
Detta ska göras för att utreda om personer som är satta att tigga har tvingats till det. 

Sverigedemokraterna anser att penninginsamling ska vara tillståndspliktig verksamhet och inte tillåtas för 
annat än ideella samhällsändamål där organisationer, föreningar eller grupper är sökande för 
verksamheten och att det ska läggas till i 1.10 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
Vad gäller gatumusik med penninginsamling anser Sverigedemokraterna att även den aktiviteten i syfte 
att samla in pengar ska omfattas av tillståndsansökan. Det ska inte vara möjligt att kringgå tillståndsplikten 
genom att spela på en trumma. Detta även för att minska risken av olägenhet med störaf]de ljud för 
allmänheten, butikspersonal och boende. 

När det gäller Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösand är penninginsamling redan 
tillståndspliktig verksamhet. Där står: 

1.10 Insamling av pengar 
13 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen 
inte utgör led i en til/ståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

Sverigedemokraterna kräver att nuvarande regler ska efterlevas och att åtgärder för det ska vidtas 
skyndsamt. 

Sverigedemokraterna anser att en ändring i ordningsföreskrifterna ska göras så att samma regler gäller 
vid insamling av pengar i samband med musik som vid insamling utan musik. 

Med anledning av uppgifterna i media och myndigheters rapporter om möjlighet för organiserad 
människohandel och annan kriminell verksamhet kopplat till tiggeriverksamheten, ställer vi följande 
frågor till kommunalrådet Andreas Sjölander: 

• Hur ser kommunalrådet på hanteringen av tiggeriverksamheten i Härnösand idag? 

• Finns det en vilja att ompröva och anpassa texten i Allmänna lokala ordningsregler för att 
skydda människor i utsatthet och även inleda ett nära samarbete mellan polismyndighet och 
socialtjänst för att hjälpa utsatta människor att komma ifrån organiserat tiggeri? 

sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 
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Interpellation Härnösands kommunfullmäktige 

den 26 februari 2019 

HÄRNÖSANDS KO\~MUNI 

2019 -02- 2 6 

Dnr. KS Jq - I 0-=f- I }I/ 
Interpellation ställd till Oppositionsrådet: Christina Lindberg 

I kommunallagen finns olika alternativa förslag för titulering av polit iska företrädare i en ledande 
befattning inom kommun och region. 

I kommunallagen föreskrivs att ett oppositionsråd ska företräda den samlade oppositionen. 
Sammanfattat för befattningen oppositionsråd kan det enklast beskrivas enligt följande: 
- Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda 
arbetsmöjligheter. Därför företräder denne inte enbart sitt eget parti utan samtliga partier 
som inte tillhör den styrande majoriteten i kommunfullmäktige. 

Christina Lindberg (C) som accepterat uppdraget med titel oppositionsråd, blev föres lagen till 
posten av Erik Hultin (C) i sitt eget parti. Motkandidat var Anders Gäfvert (M). 

I det val som genomfördes med omröstning i kommunfullmäktige deltog aktivt flertalet 
ledamöter ifrån majoriteten, som med sina röster avgjorde valet av oppositionsråd till Christina 
Lindbergs (C) fördel. Om enbart oppositionens partier röstat aktivt och majoriteten lagt ner sina 
röster, hade Anders Gäfvert fått posten som oppositionsråd. 

Sverigedemokraterna anser det vara demokratiskt fel att majoriteten ta r sig rätten att avgöra 
vilken av oppositionens kandidater som ska företräda oppositionspartierna, samt inneha 
funktionen som oppositionens företrädare med titeln Oppositionsråd. Nuvarande 
oppositionsråd har även i såväl media som ifrån talarstolen i kommunfullmäktige tydligt avsagt 
sig kommunikation, dialog eller oppositionssamverkan med Sverigedemokraterna. Det är därför 
Sverigedemokraternas uppfattning att nuvarande oppositionsråd på mer än ett sätt inte 
uppfyller kraven för att tituleras Oppositionsråd och därför ska tituleras Majoritetsråd. 

Ordet Majoritetsråd beskriver för väljarna, ur ett demokratiskt perspektiv, på ett bättre och mer 
korrekt sätt att nuvarande oppositionsföreträdare har tillsatts av majoriteten, samt själv har 
avsagt sig 25 % av uppdraget, den del som utgör Sverigedemokraternas andel av partier utanför 
majoriteten och därför inte kan anses vara ett oppositionsråd i demokratisk mening. 

Att under rådande omständigheter byta titel för Christina Lindbergs polit iska roll till 
Majoritetsråd anser vi vara sjä lvklart och frågorna är därför som följer: 

• Tycker Oppositionsrådet att det är demokratiskt rätt och riktigt att majoritetens 
ledamöter tillsätter oppositionens företrädare? 

• Vad anser Oppositionsrådet är demokratiskt rätt titel om oppositionens företrädare 
inte har valts av oppositionens partier, Majoritetsråd eller Oppositionsråd? 

• Anser Oppositionsrådet att majoritetsföreträdaren Kommunalrådet kan avsäga sig en 
del av uppdraget och inte samverka, diskutera eller samråda med något av partierna 
som ingår i majoriteten, även behålla sitt uppdrag och anse att demokrati råder? 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 



Interpellation Härnösands kommunfullmäktige 

Interpellation ställd till Kommunalrådet: Andreas Sjölander 

den 26 februari 2019 

HARNOSAND3 KOM1,1UN 

2019 -02- 2 6 

I kommunallagen finns olika alternativa förslag för titulering av politiska företrädare i en ledande 
befattning inom kommun och region. 

I kommunallagen föreskrivs att ett oppositionsråd ska företräda den samlade oppositionen. 
Sammanfattat för befattningen oppositionsråd kan det enklast beskrivas enligt följande : 
- Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda 
arbetsmöjligheter. Därför företräder denne inte enbart sitt eget parti utan samtliga partier 
som inte tillhör den styrande majoriteten i kommunfullmäktige. 

Christina Lindberg (C) som accepterat uppdraget med titel oppositionsråd, blev föreslagen till 
posten av Erik Hultin (C) i sitt eget parti. Motkandidat var Anders Gäfvert (M). 
I det val som genomfördes med omröstning i kommunfullmäktige deltog aktivt flerta let 
ledamöter ifrån majoriteten, som med sina röster avgjorde valet av oppositionsråd till Christina 
Lindbergs (C) fördel. Om enbart oppositionens partier röstat aktivt och majoriteten lagt ner sina 
röster, hade Anders Gäfvert fått posten som oppositionsråd. 

Sverigedemokraterna anser det vara demokratiskt fel att majoriteten tar sig rätten att avgöra 
vilken av oppositionens kandidater som ska företräda oppositionspartierna, samt inneha 
funktionen som oppositionens företrädare med titeln Oppositionsråd. Nuvarande 
oppositionsråd har även i såväl media som ifrån talarstolen i kommunfullmäktige tydligt avsagt 
sig kommunikation, dialog eller oppositionssamverkan med Sverigedemokraterna. Det är därför 
Sverigedemokraternas uppfattning att nuvarande oppositionsråd på mer än ett sätt inte 
uppfyller kraven för att tituleras Oppositionsråd och därför ska titu leras Majoritetsråd. 

Ordet Majoritetsråd beskriver för väljarna, ur ett demokratiskt perspektiv, på ett bättre och mer 
korrekt sätt att nuvarande oppositionsföreträdare har tillsatts av majoriteten, samt sjä lv har 
avsagt sig 25 % av uppdraget, den del som utgör sverigedemokraternas andel av partier utanför 
majoriteten och därför inte kan anses vara ett oppositionsråd i demokratisk mening. 

Att under rådande omständigheter byta titel för Christina Lindbergs politiska roll t i ll 
Majoritetsråd anser vi vara självklart och frågorna är därför som fö ljer: 

• Tycker Kommunalrådet att det är demokratiskt rätt och riktigt att majoritetens 
ledamöter tillsätter oppositionens företrädare? 

• Vad anser Kommunalrådet är demokratiskt rätt titel om oppositionens företrädare 
inte har valts av oppositionens partier, Majoritetsråd eller Oppositionsråd? 

• Anser Kommunalrådet att majoritetsföreträdaren Kommunalrådet kan avsäga sig en 
del av uppdraget och inte samverka, diskutera eller samråda med något av partierna 
som ingår i majoriteten, även behålla sitt uppdrag och anse att demokrati råder? 

~ve~ okraterna 

/4~ 
Gruppledare SD 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 
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Interpellation ställd t ill kommunfullmäktiges ordförande: Göran Norlander 

I kommunallagen finns olika alternativa förslag för titulering av pol itiska företrädare i en ledande 
befattning inom kommun och region . 
I kommunallagen föreskrivs att ett oppositionsråd ska företräda den samlade oppositionen. 
Sammanfattat för befattningen oppositionsråd kan det enklast beskrivas enligt fö ljande: 
- Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda 
arbetsmöjligheter. Därför företräder denne inte enbart sitt eget parti utan samtliga partier 
som inte tillhör den styrande majoriteten i kommunfullmäktige. 

Christina Lindberg (C) som accepterat uppdraget med titel oppos itionsråd, blev föreslagen till 
posten av Erik Hultin (C) i sitt eget parti. Motkandidat var Anders Gäfvert (M). 
I det val som genomfördes med omröstning i kommunfullmäktige deltog aktivt flertalet 
ledamöter ifrån majoriteten, som med sina röster avgjorde valet av oppositionsråd t ill Christina 
Lindbergs (C) fördel. Om enbart oppositionens part ier röstat aktivt och majorit eten lagt ner sina 
röster, hade Anders Gäfvert fått posten som oppositionsråd. 

Sverigedemokraterna anser det vara demokratiskt fel att majoriteten tar sig rätten att avgöra 
vilken av oppositionens kandidater som ska företräda oppositionspartierna, samt inneha 
funktionen som opposit ionens företrädare med titeln Oppositionsråd. Nuvarande 
oppositionsråd har även i såväl media som ifrån talarstolen i kommunfu llmäktige tyd ligt avsagt 
sig kommunikation, dia log eller oppositionssamverkan med Sverigedemokraterna. Det är därför 
Sverigedemokraternas uppfattning att nuvarande oppositionsråd på mer än ett sätt inte 
uppfyller kraven för att t ituleras Oppositionsråd och därför ska tit uleras Majoritetsråd. 

Ordet Majoritetsråd beskriver för väljarna, ur ett demokratiskt perspekt iv, på et t bättre och mer 
korrekt sät t att nuvarande opposit ionsföreträdare har t illsatts av majoriteten, samt själv har 
avsagt sig 25 % av uppdraget, den del som utgör Sverigedemokraternas andel av partier utanför 
majoriteten och därför inte kan anses vara ett oppositionsråd i demokratisk mening. 

Att under rådande omständigheter byta titel för Christina Lindbergs politiska roll t il l 
Majoritetsråd anser vi vara självklart och frågorna är därför som föl jer: 

• Tycker KF ordförande att det är demokratiskt rätt och riktigt att majoritetens 
ledamöter tillsätter oppositionens företrädare? 

• Vad anser KF ordförande är demokratiskt rätt titel om oppositionens företrädare inte 
har valts av opposit ionens partier, Majoritetsråd eller Oppositionsråd? 

• Anser KF ordförande att majoritetsföreträdaren Kommunalrådet kan avsäga sig en del 
av uppdraget och inte samverka, diskutera eller samråda med något av partierna som 
ingår i majoriteten, även behålla sitt uppdrag och anse att demokrati råder? 

Sverigedemokrat erna 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 
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Interpellation ställd till en av majoritetens gruppledare: Ingrid Nilsson 

I kommunallagen finns olika alternativa förslag för titulering av politiska företrädare i en ledande 
befattning inom kommun och region. 
I kommunallagen föreskrivs att ett oppositionsråd ska företräda den samlade oppositionen. 
Sammanfattat för befattningen oppositionsråd kan det enklast beskrivas enligt följande: 
- Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda 
arbetsmöjligheter. Därför företräder denne inte enbart sitt eget parti utan samtliga partier 
som inte tillhör den styrande majoriteten i kommunfullmäktige. 

Christina Lindberg (C) som accepterat uppdraget med titel oppositionsråd, blev föreslagen till 
posten av Erik Hultin (C) i sitt eget parti. Motkandidat var Anders Gäfvert (M). 
I det val som genomfördes med omröstning i kommunfullmäktige deltog aktivt flertalet 
ledamöter ifrån majoriteten, som med sina röster avgjorde valet av oppositionsråd till Christina 
Lindbergs (C) fördel. Om enbart oppositionens partier röstat aktivt och majoriteten lagt ner sina 
röster, hade Anders Gäfvert fått posten som oppositionsråd. 

Sverigedemokraterna anser det vara demokratiskt fel att majoriteten tar sig rätten att avgöra 
vilken av oppositionens kandidater som ska företräda oppositionspartierna, samt inneha 
funktionen som oppositionens företrädare med titeln Oppositionsråd. Nuvarande 
oppositionsråd har även i såväl media som ifrån talarstolen i kommunfullmäktige tydligt avsagt 
sig kommunikation, dialog eller oppositionssamverkan med Sverigedemokraterna. Det är därför 
Sverigedemokraternas uppfattning att nuvarande oppositionsråd på mer än ett sätt inte 
uppfyller kraven för att tituleras Oppositionsråd och därför ska tituleras Majoritetsråd. 

Ordet Majoritetsråd beskriver för väljarna, ur ett demokratiskt perspektiv, på ett bättre och mer 
korrekt sätt att nuvarande oppositionsföreträdare har tillsatts av majoriteten, samt själv har 
avsagt sig 25 % av uppdraget, den del som utgör sverigedemokraternas andel av partier utanför 
majoriteten och därför inte kan anses vara ett oppositionsråd i demokratisk mening. 

Att under rådande omständigheter byta titel för Christina Lindbergs politiska roll till 
Majoritetsråd anser vi vara självklart och frågorna är därför som följer: 

• Tycker Gruppledaren att det är demokratiskt rätt och riktigt att majoritetens 
ledamöter tillsätter oppositionens företrädare? 

• Vad anser Gruppledaren är demokratiskt rätt titel om oppositionens företrädare inte 
har valts av oppositionens partier, Majoritetsråd eller Oppositionsråd? 

• Anser Gruppledaren att majoritetsföreträdaren Kommunalrådet kan avsäga sig en del 
av uppdraget och inte samverka, diskutera eller samråda med något av partierna som 
ingår i majoriteten, även behålla sitt uppdrag och anse att demokrati råder? 

sverigedemokraterna 

~ Le~~ L 
Gruppledare SD 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 
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Interpellation Härnösands kommunfullmäktige 
2019 ~02- 2 6 

Interpellation ställd till var och en av majoritetens gruppledare: Ingemar Wiklander 

I kommunallagen finns olika alternativa förslag för titulering av politiska företrädare i en ledande 
befattning inom kommun och region. 
I kommunallagen föreskrivs att ett oppositionsråd ska företräda den samlade oppositionen. 
Sammanfattat för befattningen oppositionsråd kan det enklast beskrivas enligt följande: 
- Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda 
arbetsmöjligheter. Därför företräder denne inte enbart sitt eget parti utan samtliga partier 
som inte tillhör den styrande majoriteten i kommunfullmäktige. 

Christina Lindberg (C) som accepterat uppdraget med titel oppositionsråd, blev föreslagen till 
posten av Erik Hultin (C) i sitt eget parti. Mot kandidat var Anders Gäfvert (M). 
I det val som genomfördes med omröstning i kommunfullmäktige deltog aktivt flertalet 
ledamöter ifrån majoriteten, som med sina röster avgjorde va let av oppositionsråd t ill Christina 
Lindbergs (C) fördel. Om enbart opposit ionens partier röstat aktivt och majoriteten lagt ner sina 
röster, hade Anders Gäfvert fått posten som oppositionsråd. 

Sverigedemokraterna anser det vara demokratiskt fel att majoriteten ta r sig rätten att avgöra 
vilken av opposit ionens kandidater som ska företräda oppositionspartierna, samt inneha 
funktionen som oppositionens företräda re med titeln Oppos itionsråd. Nuvarande 
oppositionsråd har även i såväl media som ifrån talarstolen i kommunfullmäktige t ydligt avsagt 
sig kommunikation, dialog eller opposit ionssamverkan med Sverigedemokraterna. Det är därför 
Sverigedemokraternas uppfattning att nuvarande oppositionsråd på mer än ett sätt inte 
uppfyller kraven för att tituleras Oppositionsråd och därför ska titu leras Majoritetsråd. 

Ordet Majoritetsråd beskriver för väljarna, ur ett demokrat iskt perspektiv, på ett bätt re och mer 
korrekt sätt att nuvarande oppositionsföreträdare har tillsatts av majoriteten, samt själv har 
avsagt sig 25 % av uppdraget, den del som utgör sverigedemokraternas ande l av partier utanför 
majoriteten och därför inte kan anses vara ett oppositionsråd i demokratisk mening. 

Att under rådande omständigheter byta titel för Christina Lindbergs politiska roll t ill 
Majoritetsråd anser vi vara självklart och frågorna är därför som följer: 

• Tycker Gruppledaren att det är demokratiskt rätt och riktigt att majoritetens 
ledamöter tillsätter oppositionens företrädare? 

• Vad anser Gruppledaren är demokratiskt rätt t itel om oppositionens företrädare inte 
har valts av oppositionens partier, Majoritetsråd eller Oppositionsråd? 

• Anser Gruppledaren att majoritetsföreträdaren Kommunalrådet kan avsäga sig en del 
av uppdraget och inte samverka, diskutera eller samråda med något av partierna som 
ingår i majoriteten, även behålla sitt uppdrag och anse att demokrati råder? A okrat na 

Lennart Ber st ··m 

Gruppledare SD 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 
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Interpellation ställd till en av majoritetens gruppledare: Ann-Charlotte Visen 

I kommunallagen finns olika alternativa förslag för titulering av politiska företrädare i en ledande 
befattning inom kommun och region. 
I kommunallagen föreskrivs att ett oppositionsråd ska företräda den samlade oppositionen. 
Sammanfattat för befattningen oppositionsråd kan det enklast beskrivas enl igt följande: 
- Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda 
arbetsmöjligheter. Därför företräder denne inte enbart sitt eget parti utan samtliga partier 
som inte tillhör den styrande majoriteten i kommunfullmäktige. 

Christina Lindberg (C) som accepterat uppdraget med titel oppositionsråd, blev föreslagen till 
posten av Erik Hultin (C) i sitt eget parti. Motkandidat var Anders Gäfvert (M). 
I det val som genomfördes med omröstning i kommunfullmäktige deltog aktivt flertalet 
ledamöter ifrån majoriteten, som med sina röster avgjorde valet av oppositionsråd till Christina 
Lindbergs (C) fördel. Om enbart oppositionens partier röstat aktivt och majoriteten lagt ner sina 
röster, hade Anders Gäfvert fått posten som oppositionsråd. 

Sverigedemokraterna anser det vara demokratiskt fel att majoriteten tar sig rätten att avgöra 
vilken av oppositionens kandidater som ska företräda oppositionspart ierna, samt inneha 
funktionen som oppositionens företrädare med titeln Oppositionsråd. Nuvarande 
oppositionsråd har även i såväl media som ifrån talarstolen i kommunfullmäktige tyd ligt avsagt 
sig kommunikation, dialog eller oppositionssamverkan med sverigedemokraterna. Det är därför 
Sverigedemokraternas uppfattning att nuvarande oppositionsråd på mer än ett sätt inte 
uppfyller kraven för att t ituleras Oppositionsråd och därför ska tituleras Majoritetsrå d. 

Ordet Majoritetsråd beskriver för väljarna, ur ett demokratiskt perspektiv, på ett bättre och mer 
korrekt sätt att nuvarande oppositionsföreträdare har tillsatts av majoriteten, samt själv har 
avsagt sig 25 % av uppdraget, den del som utgör Sverigedemokraternas andel av partier utanför 
majoriteten och därför inte kan anses vara ett opposit ionsråd i demokratisk mening. 

Att under rådande omständigheter byta titel för Christina Lindbergs politiska roll till 
Majoritetsråd anser vi vara självklart och frågorna är därför som följer: 

• Tycker Gruppledaren att det är demokratiskt rätt och riktigt att majoritetens 
ledamöter tillsätter oppositionens företrädare? 

• Vad anser Gruppledaren är demokratiskt rätt titel om oppositionens företrädare inte 
har valts av oppositionens partier, Majoritetsråd eller Oppositionsråd? 

• Anser Gruppledaren att majoritetsföreträdaren Kommunalrådet kan avsäga sig en del 
av uppdraget och inte samverka, diskutera eller samråda med något av partierna som 
ingår i majoriteten, även behålla sitt uppdrag och anse att demokrati råder? 

~e~ 
Lennart Bergström 
Gruppledare SO 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 
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Interpellat ion ställd till var och en av majoritetens gruppledare: Britta Thyr 

I kommunallagen finns olika alternativa förslag för tit ulering av politiska företrädare i en ledande 
befattning inom kommun och region. 

I kommunal lagen föreskrivs att ett oppositionsråd ska fö reträda den samlade oppositionen. 
Sammanfattat för befattningen oppositionsråd kan det enklast beskrivas en ligt följande : 
- Ett oppositionsråd ska garantera samtliga partier i den politiska oppositionen insyn och goda 
arbetsmöjligheter. Därför företräder denne inte enbart sitt eget parti utan samtliga partier 
som inte tillhör den styrande majoriteten i kommunfullmäktige. 

Christ ina Lindberg (C) som accept erat uppdraget med titel oppositionsråd, blev föreslagen till 
posten av Erik Hultin (C) i sitt eget parti. Motkandidat var Anders Gäfvert (M). 
I det val som genomfördes med omröstning i kommunfullmäkt ige deltog aktivt flertalet 
ledamöter ifrån majoriteten, som med sina röster avgjorde valet av oppositionsråd t ill Christina 
Lindbergs (C) fördel. Om enbart oppositionens partier röstat aktivt och majoriteten lagt ner sina 
röster, hade Anders Gäfvert fått posten som opposit ionsråd. 

Sverigedemokraterna anser det vara demokrat iskt fel att majoriteten tar sig rätten att avgöra 
vilken av oppositionens kandidater som ska företräda oppositionspartierna, samt inneha 
funktionen som oppositionens företrädare med t iteln Oppositionsråd. Nuvarande 
oppositionsråd har även i såväl media som ifrån talarstolen i kommunful lmäkt ige tydligt avsagt 
sig komm unikat ion, dialog eller oppositionssamverkan med Sver igedemokraterna. Det är därför 
Sverigedemokraternas uppfattning att nuvarande oppositionsråd på mer än ett sätt inte 
uppfyller kraven för att tituleras Oppositionsråd och därför ska t ituleras Majoritetsråd. 

Ordet Majoritetsråd beskriver för väljarna, ur ett demokratiskt perspektiv, på ett bättre och mer 
korrekt sätt att nuvarande oppositionsföreträdare har tillsatt s av majoriteten, samt själv har 
avsagt sig 25 % av uppdraget, den del som utgör sverigedemokraternas andel av part ier utanför 
majoriteten och därför inte kan anses vara ett oppositionsråd i demokratisk mening. 

Att under rådande omständigheter byta titel för Christina Lindbergs polit iska roll ti ll 
Majoritetsråd anser vi va ra självklart och frågorna är därför som följer: 

• Tycker Gruppledaren att det är demokratiskt rätt och riktigt att majoritetens 
ledamöter tillsätter oppositionens företrädare? 

• Vad anser Gruppledaren är demokratiskt rätt titel om oppositionens företrädare inte 
har valts av oppositionens partier, Majoritetsråd eller Opposit ionsråd? 

• Anser Gruppledaren att majoritetsföreträdaren Kommunalrådet kan avsäga sig en del 
av uppdraget och inte samverka, diskutera eller samråda med något av partierna som 
ingår i majoriteten, även behålla sitt uppdrag och anse att demokrati råder? 

~ =-Lennart Bergström 
Gruppledare SO 

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun. Sida 1 av 1 



2019-03-05 

Liberalerna 
Interpellation till skolnämndens ordförande mobilfri skoldag 

Elevernas liv är fullt av intryck som tar fokus från undervisning. Mobilens varande i 
klassrummet är en källa till konflikt och det är något som ständigt stör eleverna i 
skolarbetet. En mängd forskning stöder påståendet att mobilen även om den bara finns i 
klassrummet så påverkar den koncentrationsförmågan negativt. Eftersom många 
konflikter har sin upprinnelse i sociala medier så bidrar mobiltelefonerna till att föra in 
detta i skoldagen. Då det även i januariöverenskommelsen beslutats om mobilförbud så 
undrar vi : 

Hur och när tänker Härnösandskommun genomföra en mobilfri skoldag? 

Eva Olsted/ Lundgren Liberalerna Härnösand 

Olle Löfgren Liberalerna Härnösand 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1(2) ~ Härnösands 
~ kommun Datum SAM2018-193-312 

2019-01-28 

Samhällsförvaltningen 
Frida Ullberg, 0611-348196 
frida.ullberg@harnosand .se 

Postadress 

Medborgarförslag, gångfartsområde Långgatan 

Förslag till beslut samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden 
besluta 

att avslå medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Långgatan ska trafikregleras som gångfartsområde. Som motivering till 
förslaget skriver inlämnaren att det skulle underlätta tillgängligheten för de 
som bor på adressen och att regleringen skulle främja gående och på så vis 
höja säkerheten. 

Beslutsu nderlag 

För att ett gångfartsområde ska få införas som lokal trafikföreskrift måste 
följande uppfyllas enligt Trafikförordningen: "En väg eller ett område får 
förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår 
att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med 
högre hastighet än gångfart.". När man väljer att reglera en gata eller en plats 
som gångfartsområde väljer man att prioritera gående. Det betyder att bilister 
och cyklisters hastigheter och väjningsplikt styrs av de gåendes behov. 

Att använda sig utav gångfartsområde som trafikreglering innebär enligt 
Trafikförordningens 8 kap (1998:1276) att: 
1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 

2. Fordon får inte parkeras. 

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

För att uppnå väl fungerande gångfartsområden krävs alltså inte bara en 
skyltning. Det krävs även att gångfartsområdets utformning awiker från 
utformningen av traditionella gator. Detta kan innebära annan möblering, 
markmaterial och tydliga entreer. Syftet med utformningen är att 
biltrafikanter genast förstår att utrymmet är till för gående och att 
utformningen uppmuntrar gående att använda hela ytan. 

Telefon 
Härnösands kommun 
Samhällsförva ltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

Hemsida 

www.harnosand.se 

E-post 

sa m ha llsforva ltn ingen@ha mosa nd.se 

0611-34 80 00 vx 

Fax 

0611-34 81 65 

Organisationsnr 

212000-2403 

Bankgiro 

5576-5218 



Härnösands kommun T JÄNSTESKRIVELSE 

Datum SAt.12018-193-312 

Samhällsförvaltningen 2019-01-28 

Bedömning 

Figur 1. Långgatan markerad i rött, blå linje markerar gång-och cykelväg och grön linje 
markerar gångväg. 

Vid en samlad bedömning anser samhällsförvaltningen att Långgatan och 
dess utformning idag inte uppfyller de kriterier som trafikförordningen 
ställer för att använda gångfartsområde som trafikreglering. För att uppfylla 
kriterierna bör gatan byggas om vilket skulle innebära en större investering. 
Innan beslut om ombyggnation bör det utredas om gatan verkligen används 
frekvent av gående och vad följden av regleringen innebär för de boende. Att 
reglera gatan som gångfartsområde innebär till exempel att parkering utmed 
gatan inte tillåts. Avvikelse går dock att göra, men då försvinner själva syftet 
med regleringen nämligen att främja gående. Då samhällsförvaltningen 
tidigare fått klagomål om avsaknadet av parkeringsplatser utmed Långgatan 
bedömer samhällsförvaltningen att frånta möjligheten till parkering utmed 
gatan inte är önskvärt för de boende på gatan. 

I ärendet har även teknikchef Niclas Hälldahl deltagit. 

~+~ 

el.~ 
F örvaltningschef 

Bilagor 
Bilaga 1 Medborgarförslag 

~\J\1 
Frida Ullberg 
Trafikingenjör 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-28 

Sida 
1(28) 

Samhällsnämnden 
Plats och tid 

Beslutande 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 28 februari 2019 kl 08:15-15.00 

Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande 
Magnus Oskarsson (S), 1 :e vice ordförande 
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Linda Saltin (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Lisa Dahlen (MP) 
Anders Nordström (KO) 
Per-Eric Norberg (C) 
Rune Danielsson (S), tjänstgörande ersättare, ersätter Kent Steiner (KO) 
Jonas Tyner (M) 
Ersättare 

Lillemor Andersson (C) 
Mårten Holmström (L) 
Per Lingensjö (MP) 
Gottfrid Krantz (KO), ej närvarande 
Daniel Åsberg (V) 
Önne Norberg (M) 

Thomas Jensen, förvaltningschef, Christina Norberg, nämndseketerare, Christina 
Viklund kl. 08.15-09.25, Linda Fransson och Camilla Löfnäs, miljöhandläggare, kl. 
08.20-08.50, Monika Bertgren kl.08.50-09.05, Frida Ullberg, trafikingenjör kl. 
9.05-09.25, Torbjörn Olofsson Alexandra Lagerlund,kl. 0815-12.00, Stefan Berggren, 
arkivarie, kl 10.25-10.50, Henrik Bjerneld kl.10.25-10.50, 

Jonas Tyner 

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, 2019.02-28 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Samhällsnämnden 

2019-02-28 

2019-03-01 

Samhällsförvaltningen 

C f;Y7S fn ~ /V0 6-f!Aj 
Christina Norberg 

Datum då anslaget tas ned 

Paragrafer §§ 35-53 

2019-03-22 
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Samhällsnämnden 

§44 Dnr 2018-000193 312 

Medborgarförslag - Gångfartsområde Långgatan 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

Bakgrund 
Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att 
Långgatan ska trafikregleras som gångfartsområde. Som motivering till 
förslaget skriver inlämnaren att det skulle underlätta tillgängligheten för de 
som bor på adressen och att regleringen skulle främja gående och på så vis 
höja säkerheten. 

Beslutsunderlag 
För att ett gångfartsområde ska få införas som lokal trafikföreskrift måste 

följande uppfyllas enligt Trafikförordningen: "En väg eller ett område får 
förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår 
att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med 
högre hastighet än gångfart.". När man väljer att reglera en gata eller en plats 
som gångfartsområde väljer man att prioritera gående. Det betyder att bilister 
och cyklisters hastigheter och väjningsplikt styrs av de gåendes behov. 

Att använda sig utav gångfartsområde som trafikreglering innebär enligt 
Trafikförordningens 8 kap (1998:1276) att: 
1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 

1. Fordon rar inte föras med högre hastighet än gångfart. 

2. Fordon rar inte parkeras. 

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

För att uppnå väl fungerande gångfartsområden krävs alltså inte bara en 
skyltning. Det krävs även att gångfartsområdets utformning avviker från 
utformningen av traditionella gator. Detta kan innebära annan möblering, 
markmaterial och tydliga entreer. Syftet med utformningen är att 
biltrafikanter genast förstår att utrymmet är till för gående och att 
utformningen uppmuntrar gående att använda hela ytan. 

Justerandes slgn 

~ ,~~ 
I Utdrags"''""''"'' 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-28 

Vid en samlad bedömning anser samhällsförvaltningen att Långgatan och 
dess utformning idag inte uppfyller de kriterier som trafikförordningen 
ställer för att använda gångfartsområde som trafikreglering. För att uppfylla 
kriterierna bör gatan byggas om vilket skulle innebära en större investering. 
Innan beslut om ombyggnation bör det utredas om gatan verkligen används 
frekvent av gående och vad följden av regleringen innebär för de boende. Att 
reglera gatan som gångfartsområde innebär till exempel att parkering utmed 
gatan inte tillåts. Avvikelse går dock att göra, men då försvinner själva syftet 
med regleringen nämligen att främja gående. Då samhällsförvaltningen 
tidigare tätt klagomål om avsaknadet av parkeringsplatser utmed Långgatan 
bedömer samhällsförvaltningen att frånta möjligheten till parkering utmed 
gatan inte är önskvärt för de boende på gatan. 
Muntlig föredragning av Frida Ullberg, trafikingenjör vid sammanträde 
2019-02-28. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-28. 
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Val till mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att till HEFAB (Hemab elförsäljning AB) för mandatperioden 2019-2022 välja 
följande styrelseledamöter: 
Ann-Sofie Berglund (S) 
Eva Goës (MP) 
Lennart Bolander (M) 
Magnus Kjellin () 
Göran Albertsson  
 
att till ServaNet AB för mandatperioden 2019-2022 välja följande 
styrelseledamöter: 
Ann-Sofie Berglund (S) 
Lena af Geijerstam Unger 
 
att till Norrsken AB för mandatperioden 2019-2022 välja följande 
styrelseledamot: 
Lena af Geijerstam Unger 
 

Beslutsunderlag 

Nomineringar från Hemab (Härnösand energi & miljö AB) och 
Härnösandshus & Härnösands kommunfastigheter AB 
 
Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
   
 

Härnösands 
kommun 



HÄRNÖSAND 
ENERGI & MIUÖ 

Datum Vår beteckning 

2019-02-25 
HandläggarefTelefon 

Lena af Geijerstam Unger/0611-55 75 00 

Härnösands kommun 
Kommunfullmäktige 
871 80 HÄRNÖSAND 

Nomineringar av styrelseledamöter i HEFAB, ServaNet AB och Norrsken 

Härnösand Energi & Miljö AB, HEMAB, har beslutat att nominera nedanstående 
styrelseledamöter HEFAB (HEMAB Elförsäljning AB), ServaNet AB och Norrsken AB. 

Nomineringarna tillsänds Härnösands kommun som underlag för beslut om 
styrelseledamöter. Förutsatt Kommunfullmäktiges beslut, kommer ledamöterna att anmälas 
på kommande årsstämma den 2 april 2019. 

HEF AB (HEMAB elförsäljning AB) 
Ann-Sofie Berglund 
Eva Goes 
Lennart Bolander 
Magnus Kjellin 

ServaNet AB 
Ann-Sofie Berglund 
Lena af Geijerstam Unger 

Norrsken AB 
Lena af Geijerstam Unger 

Enligt uppdrag. 

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB 

Härnösand Energi & Miljö AB Besöksadress 
Box 304 V. Ringvägen 125 
871 26 Härnösand 

Telefon Telefax Org.nr 
Växel 0611-55 75 01 556526-3745 
0611-55 75 00 

Styrelsens säte 
Härnösand 
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2019-03-14 

 
Dnr  
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Avsägelser 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att bevilja avsägelserna från Kent Steiner (SD) som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ledamot i samhällsnämnden. 

 
Bakgrund 

Kent Steiner (SD) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och som ledamot i samhällsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse (2 st) från Kent Steiner (SD) 2019-03-06 
 
Johanna Laine 
Kommunsekreterare   
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2019-03-14 

 
Dnr  
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Valärenden 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att välja Börje Karlsson (SD) till ledamot i samhällsnämnden och 
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till ledamot i 
kommunfullmäktige efter Kent Steiner (SD). 
 
 
Johanna Laine 
Kommunsekreterare 
   
 

Härnösands 
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 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till 
kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd.  
 
Reviderad verksamhetsplan 2019, skolnämnden 
 
 
Johanna Laine 
Kommunsekreterare 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2019-03-25 

Härnösands 
kommun 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 29 Dnr 2019-000031 1.1.4.2 

Reviderad verksamhetsplan 2019 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 
att anta Reviderad verksamhetsplan 2019 
att överlämna Reviderad verksamhetsplan 2019 till kommunstyrelsen  

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 
kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 
således en plan för måluppfyllelse.  
Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 
mål och indikatorer samt de utvecklingsområden som verksamheten ska 
arbeta med för att nå målen. Verksamhetsplanen avslutas med förslag på 
fokusområden för internkontroll 2019. Med intern kontroll säkerställs att 
kommunens verksamheter bedrivs effektivt och styr mot de mål som 
kommunfullmäktige beslutat samt att regler och lagar följs.  
Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 
kontroll 2019. 
Efter kommunfullmäktiges beslut i december 2018 om ny skattemedelsram 
för skolnämnden har den tidigare beslutade verksamhetsplanen för 2019 
reviderats.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Reviderad verksamhetsplan 2019 skolnämnden 2019-02-18, 
diarienummer 2019-000031.  
______  
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Datum 
2019-02-15 

 
Dnr  
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 Skolnämnden 

Reviderad verksamhetsplan 2019 

Förslag till beslut  

Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta 
att anta Reviderad verksamhetsplan 2019 
att överlämna Reviderad verksamhetsplan 2019 till kommunstyrelsen  
 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 
kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 
således en plan för måluppfyllelse.  
Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 
mål och indikatorer samt de utvecklingsområden som verksamheten ska 
arbeta med för att nå målen. Verksamhetsplanen avslutas med förslag på 
fokusområden för internkontroll 2019. Med intern kontroll säkerställs att 
kommunens verksamheter bedrivs effektivt och styr mot de mål som 
kommunfullmäktige beslutat samt att regler och lagar följs.  
Skolförvaltningen föreslår i verksamhetsplanen tre processer för intern 
kontroll 2019. 
Efter kommunfullmäktiges beslut i december 2018 om ny skattemedelsram 
för skolnämnden har den tidigare beslutade verksamhetsplanen för 2019 
reviderats.   

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Reviderad verksamhetsplan SKN  

Birgitta Wigren 
Förvaltningschef  
 

Härnösands 
kommun 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Organisation och verksamhet 

Skolnämndens huvudsakliga ansvar 
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda 
utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet. Skolnämnden ansvarar 
också för stöd och service till vissa funktionshindrade som inte ankommer på 
annan nämnd. Skolnämndens ansvarsområde gäller skol- och 
utbildningsformerna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola och musik- & kulturskola. 
Skolnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer samt den budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i 
lag eller förordning samt bestämmelser i  nämndens reglemente. 
Skolnämnden svarar för att 

 utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar 

 utbildningen utformas i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 
(1997:1160) 

 det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
av barn och elever 

 utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom skolnämndens 
ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

 se till att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 
 utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 

huvudmän kommunen har godkänt 
 löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin 

skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta 
 systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 
Skolförvaltningens organisation och verksamhet 
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Direkt under förvaltningschefen finns tre verksamhetschefer och 
skolförvaltningens stab. 
Verksamhetschef för elevhälsa har elevhälsans medarbetare i sin 
organisationsgren. 
Verksamhetschef för förskola har sex förskolechefer, grundskola F-6 och 
fritidshem samt grundsärskola, träningsskola och fritidshem särskola har sju 
rektorer i sin organisationsgren. Skolförvaltningen bedriver 17 förskolor, en 
öppen förskola, pedagogisk omsorg, två jourförskolor samt barnomsorg på 
obekväm arbetstid (nattis). Vidare finns sju F-6 skolor, en F-3 skola, en 4-6 
skola samt en grundsärskola och träningsskola. Samtliga skolor har 
fritidshemsverksamhet. 
Verksamhetschef för grundskola 7-9, gymnasium, gymnasiesärskola samt 
musik- och kulturskola har 6 rektorer i sin organisationsgren. Verksamheten 
består av två 7-9 skolor, ett gymnasium som är fördelat i fyra 
verksamhetsområden varav ett är gymnasiesärskola och en musik- och 
kulturskola. 
Förvaltningens stab består av en nämndsekreterare, fyra strateger (strateg för 
verksamhetsekonomi, utvecklings-, verksamhets- och mångfaldsstrateg), en 
barnomsorgshandläggare, en kvalitetssamordnare, en utredare/utvecklare och 
två intendenter. 
Lagstadgad verksamhet 
Skolnämnden ansvarar för verksamheter för barn i åldrarna 1-21 år. De 
lagstadgade verksamheterna inom skolnämnden består av förskola, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, informationsansvar samt myndighetsutövning. 
Ej lagstadgad verksamhet 
De icke lagstadgade verksamheterna inom skolnämnden är pedagogisk 
omsorg, barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis), öppen förskola, musik- och 
kulturskolan och skolprogram på Technichus. Pedagogisk omsorg är inte en 

Stab 

Verksamhetschef 

Förskola 

Grundskola F-6 

Grundsärskola F-9 

Verksamhetschef 

Grundskola 7-9 

Gymnasium 

Gymnasiesärskola 

Musik- och kulturskola 
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lagstadgad verksamhet men enligt Skollagen ska kommunen sträva efter att 
erbjuda detta till alla vårdnadshavare som önskar detta. Detsamma gäller även 
för nattis, vilket är en verksamhet som erbjuder pedagogisk omsorg på 
obekväm arbetstid. Härnösands kommuns gymnasieungdomar har rätt till en 
gymnasieutbildning men kommunen är inte skyldig att erbjuda detta i egen regi. 

1.2 Planerad verksamhet för året 

Revidering av budget 2019 
Nya kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet i december om en ändrad 
skattemedelsram för skolnämnden vilket innebar att den tidigare utökade ramen 
minskades. Skolnämnden beslutade vid sammanträdet i december om ett 
inriktningsbeslut till budget 2019 där olika besparingsförslag antogs. Bland 
annat beslutades att inte fortsätta den kommunala satsningen på mindre 
barngrupper samt även arbetet mot en giftfri förskola. Även att inte längre 
erbjuda fri frukt till eleverna samt minska vissa centrala satsningar på musik och 
kultur i skolan, minskad budgetpost för säkerhetshöjande åtgärder och möjlighet 
att åka på volontärresor beslutades av nämnden. Vidare minskades även den 
tidigare beslutade skolpengen inom samtliga verksamhetsområden dock inte 
inom gymnasieskola. 
Kompetensförsörjning 
Ett utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen har pågått under 
2018 med insatser på kort och på lång sikt. Utbildningar planeras att genomföra 
under 2019 för att stärka olika yrkesgrupper inom skola och förskola. Andra 
områden inom kompetensförsörjningen som 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 är skolförvaltningens prioriterade 
utvecklingsområde för läsåret 18/19. 
Skolan och förskolans digitalisering 
Under läsåret 18/19 och 19/20 kommer alla skolans och förskolans 
verksamheter genomföra utvecklingsarbete utifrån digitaliseringens möjligheter. 
Arbetet kommer att leda till att barn och elever erbjuds större möjlighet till 
variation i arbetsformer och en ökad kommunikation kring sitt lärande. 
Kommunikation mellan elever, personal och föräldrar kommer att ske via digital 
lärplattform. 
Förskolans digitalisering har förtydligats i den reviderade läroplanen. Ett arbete 
har redan påbörjats genom kompetensutveckling av medarbetarna. 
Fortsättningsvis kommer ekonomiska satsningar behövas för att möjliggöra 
tekniska förutsättningar men även till fortsatt kompetensutveckling. 
Implementering av och fortbildning i den nya lärplattformen och det nya 
administrativa systemet kommer att pågå under läsåret 18/19. 
En likvärdig tillgång till digitala verktyg och infrastruktur 
För att IKT ska kunna användas aktivt och skapa möjligheter att ”öppna 
klassrummen mot omvärlden” behövs det datorer/plattor och digitala lärresurser 
med hög tillgänglighet och kvalitet för elever och personal. Tillgång till Wifi  för 
förskolor och F-6 skolor byggs ut under 18/19. Rutiner för att hantera det 
support-och servicebehov ska tas fram. 
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Tillgången skall följa Skolverkets nationella strategi för digitaliseringen av 
skolväsendet. 
Förskola 
Förankringsarbete kommer att ske med den reviderade läroplanen för förskola 
med syfte att tydliggöra förskolans och de olika professionernas uppdrag i 
skolsystemet samt att förtydliga undervisnings begreppet. 
Förskolan har beviljats medel för Läslyftet i förskolan. Utvecklingsarbetet 
kommer att ske genom kollegialt lärande. Syftet är att förbättra resultatet för 
barnens språk, läs och skrivförmågor. 
Grundskola, grundsärskolan, fritidshem 
Nätverksträffarna för förskoleklass har under läsåret fokus på förskoleklassens 
uppdrag, innehåll och kvalitet med stöd av läroplanen och Skolverkets material. 
Skolverkets nya kartläggningsmaterial för kartläggning av elevers kunskaper i 
matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass kommer att 
införas under läsåret. Denna kartläggning blir obligatorisk från den 1 juli 2019. 
Fritidshemssatsningen läsåret 18/19 har fokus på två utvecklingsområden; 
språk och kommunikation samt natur och teknik. 
Utveckling av organisationen kring studiehandledningen på modersmål och 
modersmålsundervisningen fortsätter 18/19. Jobbspår erbjuds till 
studiehandledare i samverkan med Ålsta folkhögskola. 
Utveckling av uppföljning på huvudmannanivå av måluppfyllelsen i åk 1 och åk 
3 i alla ämnen. 
F-6 skolornas utvecklingsarbete med inkludering intensifieras med fokus på 
elevers lärmiljö. Under läsåret 18/19 genomförs projektet "Hälsofrämjande 
skola" i syfte att främja elevers utveckling och lärande. F-6 skolor ska skapa 
inkluderande lärmiljöer där elever är huvudpersoner i sitt egna lärande. Målet är 
att skapa trygga, tillgängliga och innovativa lärmiljöer som stimulerar, utmanar 
och uppmuntrar till utforskande och lärande och som skapar möten, 
kommunikation och ett lustfyllt lärande. 
Grundsärskolans fortsätter sitt utvecklingsarbete kring lärmiljöer med fokus på 
dokumentation av elevers lärande. 
7-9 skolorna fortsätter med att förtydliga strukturer och få det nya ledarskapet 
att landa i den nya organisationen. 
Under läsåret 18/19 genomförs åtgärder/insatser utifrån upprättad 
handlingsplan utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut riktat till huvudmannen, 
Hälledals skola och, Wendela Hellmanskolan. 
Gymnasiet, gymnasiesärskolan 
Utöver de gemensamma utvecklingsområdena inom skolförvaltningen fortsätter 
gymnasiet och gymnasiesärskolan med sitt långsiktiga utvecklingsarbete inom 
hållbar utveckling och värdegrundsarbetet BLUNS (Bemötande, Ledarskap, 
Utveckling, Nära samhället och Samarbete). 7-9 skolorna och gymnasiet 
fortsätter med att förtydliga strukturer och få det nya ledarskapet att landa i den 
nya organisationen. 
Samarbete med vuxenutbildningen 
Olika satsningar på samarbete med vuxenutbildningen påbörjas för att 
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underlätta för nyanlända att snabbt komma ut i anställning. 
Mottagande av asylsökande och nyanlända  
Till skillnad mot föregående läsår kommer asylsökande och nyanlända att få sin 
introduktion och kartläggning direkt på sin skola. 
Elevhälsan 
Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos 
barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida 
arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk 
Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan, bland annat att 
undersöka om det går att förstärka elevhälsan och göra den till en första linje-
verksamhet i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
Projektet SkolFam som sker i samarbete med socialförvaltningen har förlängts 
till juni 2020. 
Lokaler 
Den stora omorganisationen av grundskolans, grundsärskolans, gymnasiets 
och gymnasiesärskolans lokaler har slutförts. Kvarstående åtgärder rör 
förskolorna. En utredning gällande de kommunala förskolornas organisation 
pågår och förväntas vara klar innan årsskiftet. Resultatet av utredningen 
kommer att påverka vilka eventuella insatser som ska genomföras under 
kommande år. 
Gerestaskolan har behov av en tillbyggd korridor som möjliggör förbipassering 
istället för genomgång genom klassrum i hus A5. 
Köken på Brännans och Grönbackens förskolor är i stort behov av 
underhållsåtgärder och för en bättre arbetsmiljö är verksamheten i behov av en 
översyn och eventuell anpassning av planlösning för att möta upp dagens 
arbetsmiljökrav. 
Utemiljö 
Under året planeras och genomförs förbättrande åtgärder för verksamheternas 
utomhusmiljöer. 
Arbetsmiljö och säkerhet 
Arbetsmiljö och säkerhet är viktiga områden som löpande följs upp. Såväl 
direkta som planerade åtgärder genomförs när behov uppstår. 
Tillgänglighet 
Tillgänglighet är ett område som ständigt bevakas och anpassas när behov 
uppstår. 
Kontinuitetsplanering 
I syfte att stärka skolförvaltningens krisberedskap kommer Skolförvaltningen 
under 2018 att upprätta en kontinuitetsplan. Efter att planen implementerats ska 
varje enhet upprätta sin egen plan. 
Kontinuitetsplanen tar sin utgångspunkt i kommunens samlade 
kontinuitetsarbete i enlighet med programmet för krisberedskap som har 
beslutats av kommunstyrelsen. Planen kommer att beskriva de reserv- och 
återgångsrutiner som används för att säkerställa kontinuiteten i prioriterad 
verksamhet när en allvarlig operativ störning eller avbrott inträffar. 
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1.2.1 Planering för kommande år 

Kompetensförsörjning 
Vi står inför många pensionsavgångar och det kommer att krävas ett medvetet 
arbete för att säkra kompetensförsörjningen. Genomförandet av 
kompetensförsörjningsplanen kommer att ske flera år framöver. 
Karriäruppdrag 
Härnösands kommuns riktlinjer för lärare med karriäruppdrag sträcker sig till 
2019 och skall revideras utifrån nya förutsättningar. Bidraget för lönetillägget 
karriärtjänster uppgår till 3 570 tkr per år. 
Skolan och förskolans digitalisering 
Under läsåret 19/20 kommer alla skolans och förskolans verksamheter fortsätta 
utvecklingsarbetet utifrån digitaliseringens möjligheter. 
Tillgång till digitala verktyg 
För att IKT ska kunna användas aktivt behövs det datorer/plattor och digitala 
lärresurser med hög tillgänglighet och kvalitet för elever och personal. 
Tillgången skall följa Skolverkets nationella strategi för digitaliseringen av 
skolväsendet. 

 Alla som arbetar med elever i förskoleklass, skola och fritidshem får 
tillgång till eget digitalt verktyg inom två år (2020) 

 Alla som arbetar med barn i förskolan har tillgång till ett eget digitalt 
verktyg inom 4 år(2022) 

 All elever i den obligatoriska skolan ska ha tillgång till digitalt verktyg 
inom tre år (2021) 

 I förskolan ska tillgången vara sådan att verktygen kan användas i den 
pedagogiska verksamheten när det är lämpligt. 

Fritidshem 
Fritidshemmet har ett kompensatoriskt uppdrag. En utmaning under kommande 
läsår är att utveckla samarbetet med olika aktörer i samhället t ex föreningar för 
att bidra till kontakter för en meningsfull fritid. 
Lokaler 
Kommande år behövs en översyn av förskolelokalernas skick och planerade 
underhållsåtgärder. 
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2 Viktiga händelser 

Förskolans läroplan  
Den reviderade läroplanen Lpfö18 träder i kraft 1 juli 2019. I läroplanen stärks 
undervisningsbegreppet, barnets fantasi och föreställningsförmåga och 
digitalisering i förskolans verksamhet. Förskollärarens ansvar förtydligas i den 
nya läroplanen. 
Grundskolans kursplaner  
Skolverkets genomför en revidering av grundskolans kursplaner. Kursplanerna 
skall bli tydligare, mindre abstrakta, för att elevens arbetsuppgifter och 
bedömningskriterier skall bli lättare att förstå för elever och vårdnadshavare. 
Förslaget presenteras i slutet av 2019. 
Utökad tid i matematik och idrott  
Från hösten 2019 utökas  undervisning i matematik i högstadiet öka med 105 
timmar och idrott i alla tre stadier kommer att öka med 100 timmar. Tiden tas 
från elevens val som kommer att minska från 382 till 177 timmar. Inom elevens 
val genomförs idag som temaarbeten och studietid där elever fördjupar sig inom 
valt område. Förändringarna kommer att innebära ett ökat behov av 
legitimerade lärare i matematik och idrott. 
Nationella prov 
Skolverket digitaliserar nationella prov 2018-2021. Digitaliseringen av nationella 
prov kommer att effektivisera hanteringen och bedömningen av nationella prov 
och nationella bedömningsstöd genom att minska arbetstiden för målgrupperna. 
Genomförandet ska bidra till en mer likvärdig bedömning och betygsättning. 
Fjärrundervisning  
På grund av brist på legitimerade lärare, lärare i modersmål inom ett stort antal 
språk, studiehandledare kommer Härnösand att införa fjärrundervisning. 
Fjärrundervisning ställer krav på digital teknik och infrastruktur, vissa 
investeringar kan behövas. 
Karriärtjänster statsbidrag efter 2019? 
Reformens fortlevnad är ett politiskt beslut. Idag finns en bred majoritet som 
står bakom reformen och inget parti har indikerat att man anser att den ska tas 
bort. I budgetpropositionen 2016 har regeringen aviserat medel för dessa 
tjänster årligen fram till 2019 (det vill säga så långt som budgeten sträcker sig). 
  
Nytt professionsprogram  
Utredningen - Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares 
och rektorers professionella utveckling 
I slutbetänkandet har utredningen lämnat förslag som syftar till att ge bättre 
förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra 
sina uppdrag och bland annat se över behörighets- och legitimationsreglerna. 
Utredaren föreslår bland annat: 

 Fyra karriärsteg för lärare 
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 Ett nationellt professionsprogram 
 Lagstadgad rätt till kompetensutveckling, 
 Möjlighet för huvudmän att rekrytera lärare på hög kompetensnivå till 

svårare uppgifter 
 Skolverket och Skolinspektionen får i uppdrag att minska 

överdokumentationen i skolan 
De första åtgärderna av professionsprogrammet kan komma att påverka 
verksamheten under 2019. 
Lärarlegitimation - fritidshem 
Från och med den 1 juli 2019 blir det krav på lärarlegitimation och behörighet 
för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. 
Kartläggning av kunskaper i förskoleklass 
Att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig 
medvetenhet i förskoleklass blir obligatoriskt från den 1 juli 2019. 
Förskolechefer blir rektorer 
Förskolechefer blir rektorer från och med 1 juli 2019. Det innebär att de som 
inte tidigare har rektorsutbildning ska påbörja utbildningen inom 1 år. 
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3 Nämndens resultatuppdrag 

3.1 Resultatuppdrag, indikatorer och aktiviteter 

I juni beslutar kommunfullmäktige, med utgångspunkt från kommunens 
övergripande mål, om resultatuppdrag med tillhörande styrtal för varje nämnd. 
Resultatuppdragen blir nämndernas mål för året och ska ligga till grund för 
verksamhetsplaneringen. Utöver kommunfullmäktiges resultatuppdrag kan 
nämnden besluta om egna mål i syfte att föra organisationen närmare 
kommunens övergripande målsättningar. 
Nedan redogörs översiktligt för kopplingen mellan den planerade 
verksamheten, tilldelade resultatuppdrag och/eller nämndens egna beslutade 
mål för kommande år. 

3.1.1 Mål 3 - Ledande miljökommun med aktivt 

omställningsarbete 

Det finns enheter i skolförvaltningen som inte kommer att hinna bli certifierade 
under 2018. De enheter som inte i dagsläget är certifierade har en plan som 
verksamheterna genomför för att bli miljöcertifierade. 
Resultatuppdrag/mål Indikator Måltal 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

Alla barn och elever 
ska gå i en förskola, 
skola eller fritidshem 
som har 
miljöcertifiering.  

Andel enheter 
med 
miljöcertifiering.  70% 67% 

3.1.2 Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Grundförutsättningar för att nå målen är bland annat att säkra 
kompetensförsörjningen och utveckla det hållbara ledarskapet. 
För att öka andelen elever i åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat 
alla delprov för ämnesprovet svenska och svenska som andra språk har 
bland annat följande satsningar planerats in: 

 Förskolans satsning på Läslyftet med syftet att förbättra resultatet för 
barnens språk, läs och skrivförmågor. 

 Kartlägga förskoleklassens kunskaper i språklig medvetenhet ökar 
skolornas möjlighet sätta in insatser i tidig fas. 

 Fritidshemmets satsning på språk och kommunikation ger barn 
ytterligare forum för att träna på sina kunskaper inom ämnet svenska. 

För att öka andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram 
har bland annat följande satsningar planerats in: 

 Att undervisningsbegreppet har förtydligats i förskolans läroplan i syfte 
att barn redan i förskolan rustas inför deras framtida skolgång. 

 Att redan i förskoleklassen kartlägga elevers kunskaper i matematiskt 
tänkande och språklig medvetenhet gör att skolorna har möjlighet att 
identifiera och sätta in tidiga insatser när det behövs. 

 Att utveckla uppföljningen av måluppfyllelsen i åk 1 och åk 3 i alla ämnen 
gör att skolorna har möjlighet att identifiera och sätta in tidiga insatser 
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när det behövs. 
 Fritidshemmets satsning på språk och kommunikation samt natur och 

teknik ger barn ytterligare forum för att träna på sina kunskaper. 
 Arbetet med skolans och förskolans digitalisering kommer att leda till att 

barn och elever erbjuds större möjlighet till variation i arbetsformer och 
en ökad kommunikation kring sitt lärande. 

 Att utveckla organisationen kring studiehandledningen på modersmål 
och modersmålsundervisningen ökar nyanlända elevers möjlighet att 
klara kunskapskraven i skolan. 

 Projektet SkolFAM genomförs i syfte att ge familjehemsplacerade barn 
och elever bästa förutsättningar för lärande. Utvärdering av projektet 
visar på att förutsättningar för familjehemsplacerade barns lärande 
förbättrats. 

För att öka andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år i 
kommunen har bland annat följande satsningar planerats in: 

 Gymnasiet och gymnasiesärskolan fortsätter med sitt långsiktiga 
utvecklingsarbete inom hållbar utveckling och värdegrundsarbetet 
BLUNS (Bemötande, Ledarskap, Utveckling, Nära samhället och 
Samarbete). 

 Utveckling av IKT arbetet fortsätter för att digitaliseringen ska ge större 
genomslag i det pedagogiska arbetet, det vill säga att undervisningen 
utvecklas genom att kunna ta tillvara de möjligheter som digitaliseringen 
ger. Detta arbete är ett långsiktigt utvecklingsarbete.  

För att öka barns och elevers lust att lära har bland annat följande satsningar 
planerats in:  

 Arbetet med skolans och förskolans digitalisering kommer att leda till att 
barn och elever erbjuds större möjlighet till variation i arbetsformer och 
en ökad kommunikation kring sitt lärande. Vilket borde i förlängningen 
vara en av många åtgärder som ökar elevers lust att lära. 

 Satsningen på hälsofrämjande skolutveckling med fokus på utformning 
av lärmiljöer är ett annat exempel som har startats och den förväntade 
effekten är bland annat att elevers lust att lära ökar. 

 7-9 skolorna och gymnasiet kommer t.ex. fortsätta med att förtydliga 
strukturer vilket förväntas bl.a. leda till ökad studiero och därmed skapa 
förutsättningar för att öka elevers lust att lära. 

  
Resultatuppdrag/mål Indikator Måltal 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 
Andelen elever i åk 9 
som är behöriga till ett 
gymnasieprogram ska 
öka  

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

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

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

 

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

78 % 82,4% 77,4% 

Andelen elever i åk 3 
som deltagit i alla 
delprov och som 
klarat alla delprov för 

Andelen elever i 
grundskolans åk 3 
som deltagit i alla 

78 % 67% 76% 
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Resultatuppdrag/mål Indikator Måltal 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 
ämnesprovet svenska 
och svenska som 
andra språk ska öka 

 

delprov och som 
klarat alla delprov 
för ämnesprovet 
svenska och 
svenska som 
andra språk ska 
öka 

Barns och elevers lust 
att lära ska öka.  

Skolarbetet gör 
mig så nyfiken att 
jag får lust att lära 
mig mer. 

 2,38 2,53 

3.1.3 Mål 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalitet 

För att öka andelen barn och elever som finns i en inkluderande miljö för 
lärande har bland annat följande satsningar planerats in: 

 Arbetet med skolans och förskolans digitalisering kommer att leda till att 
barn och elever erbjuds större möjlighet till variation i arbetsformer och 
en ökad kommunikation kring sitt lärande. 

 Grundsärskolans fortsätter sitt utvecklingsarbete kring inkluderande 
lärmiljöer med fokus på dokumentation av elevers lärande. 

 Satsningen på hälsofrämjande skolutveckling med fokus på att skapa 
inkluderande lärmiljöer. Målet är att skapa trygga, tillgängliga och 
innovativa lärmiljöer som stimulerar, utmanar och uppmuntrar till 
utforskande och lärande. 

Resultatuppdrag/mål Indikator Måltal 2019 Resultat 2018 Resultat 2017 

Andelen barn och 
elever som finns i en 
inkluderande miljö för 
lärande ska öka upp 
till 100 %  

Mitt barn får det 
stöd och den hjälp 
som behövs 

100 % 77,9% 74,2% 

Lärarna i min 
skola hjälper mig i 
skolarbetet om 
jag behöver det 

100 % 84,6% 87,3% 

Skolan arbetar 
medvetet mot 
kränkande 
handlingar som 
exempelvis 
mobbning 

100 % 70,5% 74,7% 

Personalen har 
ett gott 
bemötande till mitt 
barn (förskola) 

100 % 98,4% 98,6% 

Förskolan arbetar 
medvetet mot 
kränkande 
behandling 

100 % 77,4% 74,1% 

De vuxna som 
arbetar i skolan 
bryr sig om mig 

100 % 73% 80% 

Jag trivs i skolan 100 % 84,8% 86,2% 

ca 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 

Skolnämnden har tilldelats 600,3 mnkr av kommunfullmäktige inför budgetåret 
2019. Preliminära budgetramen var 594,0 mnkr där kommunfullmäktige 
beslutade på sammanträdet i juni 2018 om en utökad ram om 14,3 mnkr efter 
skolnämndens äskade om 14,6 mnkr inför 2019 års budget. Nya 
kommunfullmäktige beslutade dock vid sammanträdet i december om en 
ändrad skattemedelsram för skolnämnden vilket innebar att den tidigare 
utökade ramen minskades med 8,0 mnkr. Skolnämnden har alltså inför 
budgetår 2019 en utökad ram om 6,3 mnkr jämfört med 2018. 
Skolnämnden beslutade vid sammanträdet i december om ett inriktningsbeslut 
till budget 2019 där olika besparingsförslag antogs. Bland annat beslutades att 
inte fortsätta den kommunala satsningen på mindre barngrupper samt även 
arbetet mot en giftfri förskola. Även att inte längre erbjuda fri frukt till eleverna 
samt minska vissa centrala satsningar på musik och kultur i skolan, minskad 
budgetpost för säkerhetshöjande åtgärder och möjlighet att åka på 
volontärresor beslutades av nämnden. Vidare minskades även den tidigare 
beslutade skolpengen inom samtliga verksamhetsområden dock inte inom 
gymnasieskola. 
Inom den tilldelade skattemedelsramen inrymmer uppräkning enligt 
kommungemensamma anvisningar utifrån 2018 års nivå beräknats med 2,3% 
för hyreskostnader och 2,9% för personalkostnader. 
Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från september 2018 för fem år 
framåt visar att antalet placeringar kommer öka något kommande år för att 
sedan minska igen. Dessa siffror är inte justerade för asylprognos och elever 
inom anslagsfinansierade verksamheter. 
Sammanställning elevprognos 2019-
2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Förskola 1 202 1 215 1 206 1 194 1 177 

Pedagogisk omsorg 30 30 30 30 30 

Förskoleklass 270 262 274 278 271 

Grundskola 2 707 2 687 2 670 2 682 2 677 

Gymnasieskola 919 965 1 002 989 961 

Antal barn och elever 5 128 5 160 5 183 5 173 5 116 

Fritidshem 1 000 980 976 978 971 

Antal placeringar 6 128 6 140 6 158 6 151 6087 

Utifrån Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från september 2018, 
antaganden om antal elever inom anslagsfinansierade verksamheter samt 
förvaltningens asylprognos beräknas antalet barn och elever inom skol- och 
programpengsfinansierade verksamheter minska med 128 st (139 st 
placeringar) 2019 jämfört med 2018. Den stora minskningen mellan åren beror 
på att asylprognosen minskats med 144 barn och elever. Detta innebär också 
en minskad budgeterad intäkt från Migrationsverket då ersättning från dem 
utgår per asylsökande barn och elev. 
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Barn- och elevantal inom skol- 
och programpengsverksamhet 2019 2018 Skillnad 

Förskola 1 235 1 247 -12 

Pedagogisk omsorg 30 30 0 

Förskoleklass 279 294 -15 

Grundskola 2 691 2 710 -19 

Gymnasieskola 912 994 -82 

Antal barn och elever 5 147 5 275 -128 

Fritidshem 995 1 006 -11 

Antal placeringar 6 142 6 281 -139 

  

Nämndens äskanden 

(mnkr) Budget 2019 

Utökad ram 14,6 

  

  

Totalt 14,6 

Nämndens tilldelning enligt kommunfullmäktiges beslutade årsplan 

(mnkr) Budget 2019 

Preliminärt tilldelade skattemedel 594,0 

Beviljande äskanden 6,3 

  

Totalt 600,3 

4.2 Nämndens budget i sammandrag 

Skolnämndens tilldelade skattemedel för 2019 har ökat med 6,3 mnkr jämfört 
med 2018 års budget. De externa intäkterna beräknas däremot minska med 
11,4 mnkr vilket ger en total intäktsförändring på 4,2 mnkr. Förändringarna i 
externa intäkter beror främst på minskade bidrag från Migrationsverket med 
15,9 mnkr, men även en minskning av intäkter från sålda gymnasieplatser. 
Detta vägs till viss del upp av ökade bidrag från främst Skolverket. 
Personalkostnaderna budgeteras minska med 9,6 mnkr. De största 
förändringarna är minskad personal inom förvaltningsövergripande verksamhet 
och gymnasieskola. Inom verksamhetsområdena grundskola har 
personalkostnaderna ökat jämfört med 2018 års budget. 
Köp av huvudverksamhet budgeteras öka med 2,9 mnkr. Detta beror främst på 
en beräknad högre programpeng för gymnasieelever som väljer att gå till 
externa huvudmän. 
Lokalhyror samt fastighets- och driftskostnader budgeteras öka med 4,2 mnkr 
vilket förutom uppräknade hyror även beror på ökade kostnader för 
fastighetsservice och underhåll. 
Övriga kostnader budgeteras minska med 2,0 mnkr och minskningen avser 
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främst förbrukningsinventarier och -material inom verksamhetsområde förskola, 
grundskola och gymnasieskola. 

Nämndens budget 

(mnkr) Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 

Differens 
2018/2019 

Intäkter 699,3 697,6 693,4 -4,2 

- varav tilldelade skattemedel 568,2 594,0 600,3 6,3 

- varav interna intäkter 16,0 5,4 6,3 0,9 

- varav externa intäkter 115,1 98,2 86,8 -11,4 

Kostnader -699,3 -697,6 -693,4 4,2 

- varav personalkostnader -433,4 -430,0 -420,4 9,6 

- varav köp av huvudverksamhet -95,8 -98,0 -100,9 -2,9 

- varav lokalhyra -76,6 -80,6 -83,6 -3,0 

- varav fastighets- och driftskostnader -6,7 -4,0 -5,2 -1,2 

- varav avskrivningar -1,7 -2,4 -2,7 -0,3 

- varav övriga kostnader -85,1 -82,6 -80,6 2,0 

Resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.1 Budget per verksamhetsområde 

Förvaltningsövergripande verksamhet budgeterar minskade kostnader med 6,4 
mnkr. Detta består främst av minskade personalkostnader då personal under 
strategisk chef för mångfaldsfrågor tidigare budgeterats inom detta 
verksamhetsområde men ifrån och med budget 2019 budgeteras på grundskola 
och gymnasieskola. 
Verksamhetsområde förskola budgeterar 1,6 mnkr i ökade kostnader. Främst 
består ökningen av personalkostnader och ett ökat antal köpta platser hos 
externa huvudmän. 
Både verksamhetsområde fritidshem och förskoleklass budgeterar med 
minskade kostnader vilket i huvudsak består av minskade personal- och 
lokalkostnader. 
Verksamhetsområde grundskola budgeterar för 5,1 mnkr ökade kostnader vilket 
i huvudsak beror på ökade personal- och lokalkostnader, men man har också 
budgeterat för minskade kostnader för förbrukningsinventarier och -material. 
Verksamhetsområde gymnasieskola budgeterar 2,2 mnkr i minskade kostnader. 
Minskningen består främst av minskade personalkostnader och minskade 
kostnader för förbrukningsinventarier och -material. 

Budgeterade skattemedel, intäkter och kostnader per verksamhetsområde 

(mnkr) Skattemed
el 2019 

Intäkter 
2019 

Kostnader 
2019 

Kostnader 
2018 

Differens 
2018/2019 

Skolnämnden 1,2 0,0 -1,2 -1,2 0,0 

Förvaltningsövergripande 
verksamhet 31,6 0,8 -32,4 -38,8 6,4 

Musik- och kulturskolan 9,3 0,1 -9,4 -9,5 0,1 

Öppna förskolan 1,7 0,0 -1,7 -1,1 -0,6 
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(mnkr) Skattemed
el 2019 

Intäkter 
2019 

Kostnader 
2019 

Kostnader 
2018 

Differens 
2018/2019 

Förskola 140,4 24,6 -165,0 -163,4 -1,6 

Pedagigisk omsorg 2,2 0,2 -2,3 -2,3 0,0 

Fritidshem 22,8 7,8 -30,6 -31,8 1,2 

Förskoleklass 16,3 1,1 -17,4 -19,2 1,8 

Grundskola 253,6 23,2 -276,8 -271,7 -5,1 

Grundsärskola 11,7 0,3 -12,0 -12,0 0,0 

Gymnasieskola 99,4 29,0 -128,5 -130,7 2,2 

Gymnasiesärskola 10,1 2,0 -12,1 -11,8 -0,3 

Eftis 0,0 4,0 -4,0 -4,1 0,1 

Totalt 600,3 93,1 -693,4 -697,6 4,2 

4.2.2 Specifikation av personalbudget 

2019 års personalkostnader har uppräknats enligt budgetanvisningar. Utifrån 
den beslutade skol- och programpengen har en detaljbudget lagts inom de olika 
verksamhetsområdena. 
Förvaltningsövergripande verksamhet minskar sina personalkostnader med 7,1 
mnkr vilket främst avser personal anställd under strategisk chef för 
mångfaldsfrågor som 2019 finns budgeterad inom verksamhetsområde 
grundskola och gymnasieskola istället för under förvaltningsövergripande 
verksamhet. Även verksamhetsformerna fritidshem och förskoleklass minskar 
personalkostnaderna, totalt med 2,3 mnkr. 
Personalkostnaderna inom grundskola ökar med 3,8 mnkr jämfört med 2018 års 
budget. Dock är utfall av personalkostnaderna vid 2018 års slut 12,1 mnkr 
högre än budget inom detta verksamhetsområde vilket innebär en reell 
sänkning av personalkostnaderna 2019. 
Inom verksamhetsområde gymnasieskola är personalkostnaderna 5,3 mnkr 
lägre än 2018 års budget. 

Personalkostnader 

(mnkr) Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 

Differens 
2018/2019 

Skolnämnden -1,0 -1,1 -1,1 0,0 

Förvaltningsövergripande verksamhet -19,8 -30,4 -23,3 7,1 

Musik- och kulturskolan -8,2 -7,9 -7,9 0,0 

Öppen förskola -0,8 -0,7 -1,3 -0,6 

Förskola -101,7 -96,3 -96,7 -0,4 

Pedagogisk omsorg -1,7 -1,4 -1,4 0,0 

Fritidshem -25,1 -22,9 -21,6 1,3 

Förskoleklass -11,6 -9,8 -8,8 1,0 

Grundskola -179,4 -171,2 -175,0 -3,8 

Grundsärskola -8,5 -9,7 -9,6 0,1 

Gymnasieskola -65,2 -66,4 -61,1 5,3 

Gymnasiesärskola -7,5 -8,8 -9,2 -0,4 
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(mnkr) Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 

Differens 
2018/2019 

Eftis -2,9 -3,4 -3,4 0,0 

Totalt -433,4 -430,0 -420,4 9,6 

Årsarbetare 

(antal) Budget 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Differens 
2018/2019 

Skolnämnden - - -  

Förvaltningsövergripande verksamhet 32,78 47,89 32,23 -15,66 

Musik- och kulturskolan 14,20 14,20 13,73 -0,47 

Öppna förskolan 1,36 1,56 2,05 0,49 

Förskola 183,41 192,63 206,34 13,71 

Pedagogisk omsorg 3,14 3,14 2,91 -0,23 

Fritidshem 48,60 47,56 44,92 -2,64 

Förskoleklass 20,92 18,46 16,00 -2,46 

Grundskola 291,97 307,65 305,62 -2,03 

Grundsärskola 17,94 17,58 16,50 -1,08 

Gymnasieskola 105,63 109,25 101,73 -7,52 

Gymnasiesärskola 15,10 15,63 15,75 0,12 

Eftis 6,42 6,70 6,95 0,25 

Totalt 741,47 782,25 764,73 -17,52 

4.3 Väsentliga budgetförändringar 

Väsentliga kostnadsförändringar 

Personalkostnaderna budgeteras minska med 9,6 mnkr jämfört med 2018 års 
budgeterade personalkostnader. 2018 års utfall av personalkostnader blev dock 
448,0 mnkr vilket innebär 27,6 mnkr lägre personalkostnader i budget 2019 
jämfört med 2018 års utfall. Detta innebär en stor minskning av antalet 
årsarbetare inom skol- och programpengsfinansierade verksamheter. 

Väsentliga kostnadsökningar/ -minskningar 

(mnkr) Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 

Förändring 
2018/2019 

Personalkostnader -433,4 -430,0 -420,4 9,6 

     

     

Väsentliga intäktsförändringar 

Bidragen från Migrationsverket budgeteras minska med 15,9 mnkr jämfört med 
budget 2018. Minskningen beror främst på att antalet asylsökande budgeteras 
bli 144 st färre till 2019, men även bidragen för nyanlända barn och ungdomar 
förväntas minska under 2019. 
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Väsentliga intäktsökningar/ -minskningar 

(mnkr) Utfall 2017 Budget 
2018 

Budget 
2019 

Förändrin
g 

2018/2019 

Migrationsverket 34,3 29,5 13,6 -15,9 

     

     

4.4 Investeringsbudget 

Arbetet med att förbättra utemiljöer på förskolor och grundskolor kommer att 
fortsätta under 2019. Investeringar kommer också att göras för att rusta upp 
lokaler i samband med lokalförändringar. 

Nämndens preliminära investeringsram samt eventuella äskanden 

(mnkr) Budget 2019 

Preliminärt tilldelad investeringsram 2,0 

  

  

Totalt 2,0 

Nämndens tilldelade investeringsram samt flerårsplan 

(mnkr) Budget 
2019 

Plan 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Förskola 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Grundskola 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Gymnasieskola 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Totalt 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
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5 Internkontroll 

Intern kontrollplan 2019 
Intern kontroll handlar om att säkerställa att de kommunala målen uppfylls. 
Skolnämndens mål syftar till att öka barns och elevers måluppfyllelse. 
Under 2018 har en första inventering gjorts över processerna för 
modersmålsundervisning respektive studiehandledning på modersmål. 
Skolförvaltningen bedömer att dessa två processer gällande säkerställande av 
elevers rätt till undervisning respektive studiehandledning på modersmål 
behöver fortsatt översyn. 
För barns/elevers lärande är smidiga övergångar mellan verksamheter viktiga. 
Skolförvaltningen föreslår en intern kontroll av processer gällande övergångar 
mellan verksamheter med fokus på barns/elevers lärande. 
Skolförvaltningen föreslår följande fokusområden för intern kontroll 2019: 

 Fortsatt översyn av processen för säkerställande av elevers rätt till 
modersmålsundervisning. 

 Fortsatt översyn av processen för säkerställande av elevers rätt till 
studiehandledning på modersmål. 

 Översyn av processer gällande barns/elevers övergångar mellan 
förskola, förskoleklass och årskurs 1 med fokus på deras lärande. 



2019-03-05 Härnösand 

Liberalerna 
Elevdatorer, byte från PC till en mer ändamålsenlig produkt 

Digitaliseringen vid elevers lärande är helt i tiden, tillgänglighet, inkludering samt att ha 
ett levande läromedel som uppdateras kontinuerligt är bara några av fördelarna . De 
datorer som köps in till skolan är PC-datorer. Dessa är väldigt dyra och stöldbegärliga 
vilket gjort att inbrott skett vid ett flertal tillfällen, kostnaden belastar skolans ekonomi. 
Datorerna har en överkapacitet vad gäller processorkapacitet och grafik som inbjuder till 
spelande under raster då eleverna behöver vila och kanske få färre intryck. 
Fortsättningsvis gör detta att batteritiden ofta inte räcker en hel skoldag vilket kan 
försvåra pedagogisk anpassad placering av elever i klassrummet om eluttag saknas vid 
deras tilltänkta plats Samtidigt tar det lång tid att starta upp dessa datorer vilket gör att 
värdefull lektionstid går förlorad i lektionernas inledningsfas då det är pedagogiskt 
fördelaktigt att datorernas skärmar är nedstängda tills eleverna fått instruktioner. 
Slutligen finns det flera exempel där det har varit svårt att få vår skolportal Schoolity att 
fungera tillsammans med Windows, då de bygger helt olika filhanteringssystem vilket 
resulterar i buggar som tar tid och energi från verksamheten . Detta hade kunnat 
undvikas om skolan hade inkluderats i upphandligsprocessen. 

Sammanfattningsvis enklare och billigare datorer som är mindre stöldbegärliga och som 
uppfyller skolans behov samt är anpassat till Schoolity. 

Yrkande: 

Att Härnösands kommun vid ny upphandling av datorer köper in datorer som möter 
ovanstående kravspecifikation. 

Lundgren Liberalerna Härnösand 
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