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§ 5 Dnr 2019-000063 1.2.3.1 

Program för krisberedskap och civilt försvar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden och innehålla: 

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 
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vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion. 

Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i 

varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.  

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det sociala perspektivet, men ett 

väl utfört arbete med krisberedskap och civilt försvar innebär att kommunen 

kan leva upp till sitt ansvar även vid kris och höjd beredskap och beslutet 

kan därför ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet på sikt. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

ett väl utfört arbete med krisberedskap innebär också att miljön som ett av 

samhällets skyddsvärden skyddas vilket innebär en positiv påverkan på det 

ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men på 

mellanlångsikt kan behov av åtgärder som innebär ökade kostnader 

uppkomma. Ett väl utfört arbete kan i ett längre perspektiv ge besparingar då 

men utfallet är osäkert. 

Detta program är det högsta styrande dokumentet för krisberedskap och 

civilt försvar i kommunen och påverkar andra styrande dokument inom 

området som krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, riktlinjer för 

kontinuitetshantering och kommunens risk och sårbarhetsanalys.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-08 

Program för krisberedskap för civilt försvar i Härnösands kommun 2019-

2022  
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 Kommunfullmäktige 

Styrdokument krisberedskap och civilt försvar 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.  

Beskrivning av ärendet 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden och innehålla: 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 

områdesansvar. 

• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion. 

Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i 

varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.  

Socialt perspektiv 
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Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det sociala perspektivet, men ett 

väl utfört arbete med krisberedskap och civilt försvar innebär att kommunen 

kan leva upp till sitt ansvar även vid kris och höjd beredskap och beslutet 

kan därför ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet på sikt. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

ett väl utfört arbete med krisberedskap innebär också att miljön som ett av 

samhällets skyddsvärden skyddas vilket innebär en positiv påverkan på det 

ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men på 

mellanlångsikt kan behov av åtgärder som innebär ökade kostnader 

uppkomma. Ett väl utfört arbete kan i ett längre perspektiv ge besparingar 

då men utfallet är osäkert. 

Detta program är det högsta styrande dokumentet för krisberedskap och 

civilt försvar i kommunen och påverkar andra styrande dokument inom 

området som krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, riktlinjer för 

kontinuitetshantering och kommunens risk och sårbarhetsanalys.   

Beslutsunderlag 

.  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Per Jonsson 

Utredare 

 

Bilagor 

Program för krisberedskap och civilt försvar i Härnösands kommun 2019-

2022 
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1. Inledning 

I detta program anges kommunens inriktning för arbetet med beredskap för 

fredstida kriser och civilt försvar 2019-2022. 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar arbetet med 

beredskap i kommuner. 

Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner ska minska sårbarheten i 

sin verksamhet och att ha en god förmåga att hantera krissituationer i 

fredstid och vid höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 och- 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 

mellan SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna 

ovan ska genomföras. 

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden. 

1.1. Avgränsningar 

Programmet anger kommunens inriktning för arbetet med beredskap för 

fredstida kriser och civilt försvar, nedan kallat beredskapsarbete. 

För att få effekt måste beredskapsarbetet ske som en del i alla 

samhällsviktiga verksamheter. Arbetet ska grunda sig i denna inriktning 

men beskrivs inte närmare i detta program. 

Utöver detta dokument ska det finnas en  

• Utbildnings- och övningsplan 

• Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap. 

• Risk- och sårbarhetsanalys 

• Riktlinjer för kontinuitetshantering 

Viss verksamhet har en särskilt stor koppling till beredskapsarbetet men 

regleras helt eller delvis på annat håll: 

• Arbete mot våldsbejakande extremism 

• Brottsförebyggande arbete 

• Olycksförebyggande arbete 

• Arbete med klimatanpassning 

• Arbete med social hållbarhet 

• Informationssäkerhet 

• Dataskydd 

• Internt skydd 
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2. Övergripande styrning 

Kommunfullmäktige fastställer i detta program inriktningen för kommunens 

arbete med krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden. 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av arbetet. 

Samtliga nämnder, kommunägda bolag och förbund ska beakta denna 

inriktning i styrningen för den egna verksamheten, och;  

• Bidra till den kommunala krisledningen när det är påkallat. 

• Ta fram en plan för hur ledningen av den egna verksamhetens ska 

fungera vid kris och höjd beredskap som utgår från verksamhetens 

behov och den kommunövergripande krisledningsplanen. 

• årligen till kommunstyrelsen rapportera vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka som planeras för det kommande året. 

• När det är påkallat, delta i de åtgärder som följer av detta program. 

• Delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 

• Delta i utbildning och övning. 

3. Inriktning för mandatperioden 2019-2022 

Den övergripande målsättningen med kommunens arbete med krisberedskap 

och civilt försvar är att värna samhällets skyddsvärden och därigenom 

människor, miljö och verksamheter i Härnösands kommun. 

Samhällets skyddsvärden så som de definieras av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB är;  

• befolkningens liv och hälsa 

• samhällets funktionalitet 

• förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• miljö och ekonomiska värden 

• nationell suveränitet 

När inte annan inriktning ges ska kommunen eftersträva att leva upp till 

nationella, regionala och lokala överenskommelser inom berörda områden 

och aktivt medverka i samverkan med andra  aktörer. 

För att nå upp till det ska kommunen 

• ha förmåga att motstå och kunna hantera samhällsstörningar och 

störningar i enskilda verksamheterna både i fredstid och vid höjd 

beredskap 

• ha förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet på en acceptabel 

nivå oavsett störning 

• ha förmåga att bidra till totalförsvaret 
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• ha förmåga att verka för samordning inom Härnösands geografiska 

område 

3.1. Gemensam grund 

Beredskapsarbetet bidrar till och drar nytta av kvalitetsarbete i berörda 

verksamheter. Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar ska 

därför så långt det är möjligt ske samordnat med andra berörda 

verksamheter. 

Gemensamma processer 

En gemensam bild av verksamheten och dess processer underlättar 

samverkan och arbetet med systemförvaltning, informationsförvaltning, 

risk- och sårbarhetsanalyser, internkontroll, säkerhetsskydd, dataskydd med 

mera. 

Beredskapsarbetet ska bygga på dokumenterade etablerade processer, där 

sådana saknas eller är ofullständiga ska processerna beskrivas och 

dokumenteras i samråd med berörda verksamheter. 

Systematiskt arbetssätt 

Ett systematiskt arbete med uppföljning och lärande där erfarenheter tas om 

hand och bidrar till förbättringar är en förutsättning för ett ändamålsenligt 

beredskapsarbete. 

Under mandatperioden ska ett arbetssätt för uppföljning av kommunens 

beredskapsarbete tas fram som harmonierar med kommunens styrning i 

övrigt. 

Gemensamma metoder och metodstöd 

När det finns samordningsvinster ska gemensamma metoder och metodstöd 

användas. Det kan gälla informationssäkerhetsklassningar, 

säkerhetsskyddsarbete, arbetsmiljö och internkontroll och gäller även 

beredskapsarbetet. 

Samlad avvikelse och incidenthantering 

För att upptäcka och hantera brister och störningar och kunna vidta åtgärder 

behöver vi bli bättre på att identifiera och rapportera avvikelser och 

incidenter. Inte sällan kan en avvikelse beröra flera olika verksamheter och 

lagstiftningar.  

I det löpande beredskapsarbetet ingår att veckovis samla in, sammanställa 

och rapportera läget i kommunen. För att förbättra kvalitén på dessa 

rapporter ska en kartläggning göras av befintliga rapporteringsvägar och 

verktyg för att se om de behöver kompletteras och om det finns 

samordningsvinster att göra. 

3.2. Beredskapshöjande åtgärder 

Följande åtgärder syftar till att öka förmågan att kontinuerligt bedriva 

samhällsviktig verksamhet, i fredstid och vid höjd beredskap, samt stärka 

förmågan att hantera extraordinära händelser och grundar sig i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys. 
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Informationssäkerhet 

Flera risker som kan leda till kriser i samhället kan lindras med ett 

grundläggande informationssäkerhetsarbete och i vissa fall helt undvikas. 

Viktiga informationstillgångar ska identifieras och klassificeras för att 

kunna ge dem rätt skydd och underlag för kravställning, internt och externt. 

Samhällsviktiga verksamheter ska prioritera arbetet med att utveckla och 

implementera arbetssätt utifrån policy och riktlinjer för 

informationssäkerhet. 

Kontinuitetshantering 

Samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för, 

ska under mandatperioden ha tagit fram en kontinuitetsplan på den 

organisatoriska nivå som är lämplig. 

Planering ska säkerställa att verksamheten kan upprätthållas på en 

acceptabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Planering ska testas 

och revideras regelbundet och vid behov.  

Planeringen ska beakta givna förutsättningar från planeringen av 

totalförsvaret. 

Nödvattenplanering 

Under mandatperioden ska kommunen i samverkan mellan berörda 

verksamheter ta fram en plan för nödvattenförsörjning. Behoven från 

samhällsviktiga verksamheter och från hushåll ska beaktas. 

Trygghetspunkter 

Under mandatperioden ska en planering för trygghetspunkter på samtliga 

serviceorter i kommunen färdigställas. En trygghetspunkt ska vara känd och 

kommunicerad så att medborgare vet var de ska vända sig när ingen annan 

information finns att tillgå. Arbetet ska också beakta kommunens planering 

för civilt försvar, reservkraft och nödvattenplanering. 

Lokaler 

De lokaler där kommunen bedriver verksamhet är en av våra viktigaste 

resurser, därför är det viktigt att verksamhetens krav när det gäller 

kontinuitet och skydd sker som en integrerad del i kommunens 

lokalförsörjning. 

Under mandatperioden ska arbetssätt för kravställning på lokaler där 

samhällsviktig verksamhet bedrivs. Även planering för totalförsvaret ska 

beaktas. 

Klimatanpassning 

Flera risker i Härnösands kommun kan komma att påverkas av ett förändrat 

klimat. Identifierade risker från risk- och sårbarhetsanalysen ska vara ett av 

underlagen som beaktas i kommunens klimatanpassningsarbete. Likaså ska 

risker och åtgärder som identifieras i kommunens arbete med 

klimatanpassning beaktas i beredskapsarbetet.  

Kravställning vid upphandling av samhällsviktig verksamhet 

Under mandatperioden ska kommunen etablera arbetssätt för upphandling 

av samhällsviktig verksamhet eller sådant som samhällsviktig verksamhet är 

beroende av för sin funktion där krav ställs på gemensam planering för 
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kontinuitet, samverkan vid samhällsstörningar och hantering av force 

majeure. Även planering för totalförsvaret och säkerhetsskydd ska beaktas. 

IT-säkerhet 

Med en ökad digitalisering ökar möjligheterna men också hoten mot våra 

verksamheter. En höjd lägstanivå av IT-säkerheten ger ett generellt skydd 

mot flera risker. Kommunen ska därför ta fram en plan för stärkt IT-säkerhet 

som beaktar den kommande vägledningen för grundläggande IT-

säkerhetsåtgärder från MSB. 

Etablera samverkansformer för det geografiska områdesansvaret 

Det geografiska områdesansvaret innefattar några av kommunens viktigaste 

uppgifter vid samhällsstörningar och höjd beredskap. Att se till att olika 

aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning inför och under en 

händelse och information till allmänheten samordnas. 

Kommunen ska under mandatperioden etablera samverkansformer för att 

leva upp till sitt geografiska områdesansvar, inför under och efter en kris 

och vid höjd beredskap. 

Utbildning och övning 

Förtroendevalda och anställd personal ska erbjudas den utbildning och 

övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

3.3. Civilt försvar 

Många av åtgärderna i detta program har bäring både på fredstida kriser och 

på kommunens roll i det civila försvaret. Att värna civilbefolkningen, att 

säkerställa viktiga samhällsfunktioner och att bidra till försvarsmaktens 

förmåga vid ett väpnat angrepp. Följande åtgärder rör specifikt kommunens 

roll i totalförsvaret. 

Samordning 

Arbetet med totalförsvaret är något som i stora delar görs tillsammans med 

andra. Kommunen ska aktivt delta i den planering som sker regionalt 

gällande återuppbyggnaden av totalförsvaret. 

Säkerhetsskydd 

Alla berörda verksamheter ska delta i arbetet med säkerhetsskydd när det är 

påkallat, både gällande analys och åtgärder utifrån analysen. 

Skyddsrum 

Skyddsrum i fastigheter som kommunen eller kommunala bolag har 

rådighet över ska leva upp till de krav som finns. 

Krigsplaceringar 

Alla berörda verksamheter ska bidra till arbetet med krigsorganisation och 

krigsplaceringar av personal. 
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§ 6 Dnr 2020-000007 3.2.3.0 

Krisledningsplan 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta Krisledningsplan med bilagor.  

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 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram en plan för hantering av 

extraordinära händelser. Planen ska innehålla:  

hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.  

vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning 

som disponeras vid extraordinära händelser. 

I Härnösands kommun fyller krisledningsplanen denna funktion. Planen ska 

revideras och antas av kommunstyrelsen första året i varje ny mandatperiod 

och däremellan revideras vid behov. 
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Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det sociala perspektivet, men en 

väl fungerande organisation vid samhällsstörningar innebär att kommunen 

bättre kan leva upp till sitt ansvar även vid kris och höjd beredskap. Beslutet 

kan därför ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet under störda 

förhållanden. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

en väl fungerande krisledning innebär också större möjlighet att skydda 

miljövärden när de hotas av en extraordinär händelse. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men behov av 

åtgärder som innebär ökade kostnader kan uppkomma på sikt. En väl 

fungerande krisledning kan också förebygga oförutsedda kostnader vid 

samhällsstörningar. 

Denna plan grundar sig i Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan SKL 

och MSB, kommunens Program för krisberedskap och civilt försvar 2019-

2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-09 

Krisledningsplan LEH 2019 

Plan för psykisk och social omsorg för stora olyckor och katastrofer – 

POSOM – Plan 

Kriskommunikationsplan 
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 Kommunstyrelsen 

Krisledningsplan 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta Krisledningsplan med bilagor.  

Beskrivning av ärendet 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram en plan för hantering av 

extraordinära händelser. Planen ska innehålla:  

• hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

• hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan 

och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.  

• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och 

ledning som disponeras vid extraordinära händelser. 

I Härnösands kommun fyller krisledningsplanen denna funktion. Planen ska 

revideras och antas av kommunstyrelsen första året i varje ny mandatperiod 

och däremellan revideras vid behov. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det sociala perspektivet, men en 

väl fungerande organisation vid samhällsstörningar innebär att kommunen 

bättre kan leva upp till sitt ansvar även vid kris och höjd beredskap. Beslutet 

kan därför ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet under störda 

förhållanden. 
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Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

en väl fungerande krisledning innebär också större möjlighet att skydda 

miljövärden när de hotas av en extraordinär händelse. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men behov av 

åtgärder som innebär ökade kostnader kan uppkomma på sikt. En väl 

fungerande krisledning kan också förebygga oförutsedda kostnader vid 

samhällsstörningar. 

Denna plan grundar sig i Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan SKL 

och MSB, kommunens Program för krisberedskap och civilt försvar 2019-

2022.   

Beslutsunderlag 

  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Per Jonsson 

Utredare 
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1 Inledning 

Denna plan beskriver kommunens ansvar och hur kommunen organiseras på 

en övergripande nivå vid samhällsstörningar, höjd beredskap och andra 

händelser där det finns behov av inriktning och samordning i den 

kommunala organisationen eller mellan aktörer i kommunens geografiska 

område. 

Kommunen ska värna om samhällets skyddsvärden och bidra till såväl 

individens som samhällets och Sveriges säkerhet. De värden som ska 

skyddas utgår från mål formulerade av riksdagen och regering: 

• Människors liv och hälsa 

• Samhällets funktionalitet 

• Demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• Miljö och ekonomiska värden 

• Nationell suveränitet 

Vid en samhällsstörning har kommunen tre samtidiga uppgifter  

• att genomföra och leda egen samhällsviktig verksamhet 

• att fungera som värd för en lokal inriktnings- och samordnings 

funktion, ISF  

• att delta i en regional inriktnings- och samordningsfunktion, ISF. 

Vid höjd beredskap ska kommunen utöver ovanstående även bidra till 

försvarsmaktens förmåga. 

1.1 Syfte 

Planen ska bidra till kommunens hantering av samhällsstörningar genom att: 

• Översiktligt beskriva ansvar, organisation och resurser. 

• Ange inriktning för mer detaljerade rutiner, metodstöd, checklistor 

och utbildningar som krävs för att leva upp till kommunens ansvar. 

1.2 Avgränsningar 

Stöd i det operativa krisledningsarbetet i form av checklistor, rutiner och 

metodbeskrivningar finns inte i denna plan utan hanteras separat och 

revideras vid behov. 

1.3 Vägledande principer 

Tre principer är centrala i vårt krishanteringssystem och även vägledande för 

denna plan: 

Ansvarsprincipen  

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, har 

motsvarande ansvar för verksamheten under svåra samhällsstörningar. 

Offentliga aktörerna är skyldiga att samverka med andra. 

Likhetsprincipen  
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Under en kris ska verksamheten fungera som vid normala förhållanden – så 

långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på 

samma plats som under normala förhållanden.  

Närhetsprincipen  

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda 

och ansvariga. 

1.4 Viktiga begrepp 

Samhällsstörning  

Termen samhällsstörning används för företeelser och händelser som hotar 

och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. Termen 

samhällsstörningar kompletterar lagens benämningar och ersätter inte andra 

uttryck. (Benämningar som olycka, kris, krig, krigsfara höjd beredskap och 

extraordinär händelse relaterar till den rättsliga regleringen av hur samhället 

förebygger och hanterar hot mot det som ska skyddas i samhället.)  

Extraordinär händelse 

En extraordinär händelse är definierat i lag och medför att kommunens 

krisledningsnämnd kan träda i kraft. ”Med extraordinär händelse avses en 

sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning, 

eller överhängande risk för allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner 

och som kräver brådskande insatser av kommunen.”1  

Höjd beredskap 

Med höjd beredskap avses krig och krigsfara. Regeringen beslutar om höjd 

beredskap.  

Samhällsviktig verksamhet 

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller båda 

eller det ena av följande villkor: 

• Ett bortfall av eller en störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter leda 

till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan 

inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna 

blir så små som möjligt. 

Sektorsansvar 

Sektorsansvar är det ansvar statliga myndigheter har för sina sakfrågor av 

nationell karaktär, oavsett frågornas geografiska anknytning. Ansvaret ser 

olika ut beroende på vilken sektor som avses. Vid en händelse innebär detta 

att i första hand lämna expert- och resursstöd till regionala och lokala 

aktörer.  

Geografiskt områdesansvar 

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, vilket innebär att den skall 

verka för att olika aktörer samverkar vid en extraordinär händelse och höjd 

beredskap och att de krishanteringsåtgärder och information som vidtas av 

olika aktörer samordnas inom kommunens geografiska område. 

                                                      
1 1 kap. 4§ Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
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Länsstyrelsen har motsvarande ansvar på regional nivå och regeringen på 

nationell nivå.  

Inriktning  

Orientering av tillgängliga resurser mot formulerade mål. Inriktning är en 

effekt av ledning och/eller samverkan.  

Samordning  

Anpassning av aktiviteter och delmål så att tillgängliga resurser kommer till 

största möjliga nytta. Samordning är en effekt av ledning och/eller 

samverkan. 

Ledning 

Sen funktion som, genom att en aktör bestämmer, åstadkommer inriktning 

och samordning av tillgängliga resurser. Ledning kan också ske i 

aktörsgemensamma situationer. Ledning kan grundas i mandat (juridisk 

grund) eller i överenskommelse (social grund). 

Samverkan  

Den funktion som, genom att aktörer kommer överens, åstadkommer 

inriktning och samordning av tillgängliga resurser. 

Tjänsteman i beredskap, TiB 

Kommunens tjänsteman i beredskap, TiB, finns hos räddningstjänsten och 

har i uppgift att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan 

leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser. Vid en sådan händelse initierar 

TiB kommunens beredskapsfunktioner genom att larma och informera 

berörda om händelsen. 
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2 Start av krisledningsorganisationen 

Den som får kännedom om något som kan innebära negativ påverkan på 

kommunala verksamheter, andra samhällsviktiga verksamheter i kommunen, 

eller föranleda större intresse från allmänhet ska informera chef för berörd 

verksamhet som i sin tur informerar vidare i organisationen så att rätt 

åtgärder kan vidtas på alla nivåer. Om ordinarie kontaktvägar inte fungerar, 

kontakta istället kommunens tjänsteman i beredskap, TiB, för att rådgöra om 

lämpliga åtgärder och vid behov aktivera kommunens krisledning. (Se kap 

2.2) 

2.1 Principer för larmning och initiering av krisledningsarbetet 

1. Vid en allvarlig händelse eller fara som motiverar att 

krisledningsgruppen sammankallas ska kommundirektören, eller 

dennes ersättare och kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) 

omgående informeras.  

2. Kommundirektören ansvarar för att de resurser som krävs för att 

hantera den aktuella situationen kallas in samt att 

krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare informeras. 

Till stöd har kommundirektören den krisledningsorganisation som 

beskrivs i denna plan.  

3. Krisledningsnämndens ordförande eller dennes ersättare ansvarar för 

att krisledningsnämnden sammankallas om behov finns.  

För att kunna agera enligt ovan gäller följande: 

• Var och en som har en roll i krisledningsorganisationen ansvarar för 

att ha aktuell larmlista och det stöd man behöver för att kunna verka 

utifrån denna plan tillgänglig. 

• Beredskapssamordnare ansvarar för att aktuella larmlistor och 

stöddokument finns tillgängliga och att de med ansvar informeras om 

var de finns. 

• Nyckelpersoner ska ha behörighet att ta sig in till ledningsplatsen. 

2.2 Tjänsteman i beredskap (TiB) 

Räddningschef i beredskap (RCB) för Räddningstjänsten Höga Kusten – 

Ådalen och Medelpad fungerar även som kommunens Tjänsteman i 

Beredskap, TiB. Syftet med TiB är att stärka kommunens förmåga att snabbt 

starta sin krisledningsorganisation och ta sitt geografiska områdesansvar 

• TiB ska larma/kontakta kommunen enligt krisledningsgruppens 

larmlista vid händelser som kan påverka kommunen. 

• TiB ska stödja kommunen med omvärldsbevakning och att skapa 

lägesbild. 

• TiB ska vara tillgänglig dygnet runt alla dagar på året.  

• TiB kan begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten 

(VMA).  

• TiB kan skicka information som inte är akut via SMS eller e-post, 

exempelvis vid vädervarningar eller för kompletterande uppgifter.  
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2.3 Informera internt 

Kontakta kommunväxeln, kommunreceptionen, informationsnumret 113 13 

och informera på intranätet i ett så tidigt skede som möjligt. Informera om 

vad som hänt och hur uppdaterar information kommer göras tillgänglig. 

Växelpersonal behöver också informeras om hur de ska hantera inkommande 

samtal angående en samhällsstörning. 
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3 Ledning, organisation och ansvar 

3.1 Krisledningsorganisation 

Kommundirektören har ansvaret för kommunens krisledningsorganisation på 

tjänstemannanivå. Krisledningsorganisationen består av en central 

krisledningsgrupp som har en stab sitt förfogande. 

Förvaltningar, kommunala bolag och förbund ansvarar fortsatt för ledningen 

av sin verksamhet men deltar och samverkar med kommunens centrala 

krisledning. 

Om en händelse uppfyller kriterierna för en extraordinär händelse kan 

krisledningsnämnden aktiveras. Vid höjd beredskap ansvarar istället 

kommunstyrelsen för den del av det civila försvaret som kommunen ska 

bedriva. 

Nedan visas en översiktlig bild över kommunens krisledningsorganisation. 

 

3.2 Kommundirektörens roll och ansvar 

Kommundirektören ansvarar för kommunens krisledningsorganisation på 

tjänstemannanivå. I det ansvaret ingår även att hålla den politiska nivån 

informerad och i tid lyfta behov om politiska beslut. 

Krisledningsgrupp 
Inriktning, samordning och ledning inom den 

kommunala organisationen. 
 

Kommundirektör leder krisledningsgruppen och är 
behörig att fatta beslut om dess sammansättning. 
 
Personer med ansvar och mandat att genomföra 
beslut i egen organisation deltar. 
Förvaltningschefer, vd för kommunala bolag, 
kriskommunikationsansvarig och stabschef utgör 
grundbemanning. 

Krisledningsnämnd 
Kan aktiveras vid extraordinär händelse 

  
Kommundirektören är kontaktperson gentemot 

krisledningsnämndens ordförande 

Krisledningsstab/ISF Stöd 
Ledningsstöd till kommundirektören/ISF 

Leds av stabschef/koordinator. 
 

Samlar in, sammanställer och analyserar 
lägesbilder. Underlag och förslag till  inriktning och 
samordning. Operativ kriskommunikation. Service 
till krisledning. 

Inriktnings- och 
samordningsfunktion, ISF 

Inriktning och samordning och ledning inom 
kommunens geografiska område. 

  
En tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion 
för att sluta överenskommelser om inriktning och 
samordning. 
  
Personer med ansvar och mandat att genomföra 
överenskommelser i egen organisation deltar. 

Kommunstyrelsen 
Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för 
den del av det civila försvaret som kommunen ska 
bedriva. 
 
Kommundirektören är kontaktperson gentemot 
kommunstyrelsens ordförande 
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3.3 Krisledningsgrupp 

Krisledningsgruppen leds av kommundirektören eller dennes ersättare och är 

ett forum för samverkan och ledning av den kommunala organisationen för 

att uppnå samordning och inriktning av åtgärder och kommunikation. 

Personer med ansvar och mandat att genomföra beslut i egen organisation 

deltar. Grundbemanningen består av förvaltningschefer, stabschef, 

kriskommunikationsansvarig och vd för kommunala bolag.  

3.4 Inriktnings och samordningsfunktion, ISF 

Kommunen ska ha förmåga att vara värd för en inriktnings- och 

samordningsfunktion för kommunens geografiska område. 

Inriktnings och samordningsfunktionen leds vanligen av kommundirektören 

eller dennes ersättare och är ett forum för samverkan mellan aktörer som 

verkar inom kommunens geografiska område. Syftet är att träffa 

överenskommelser för att uppnå samordning och inriktning av åtgärder och 

kommunikation. 

Vanligen deltar personer med mandat att ingå överenskommelser för sin 

organisations räkning och genomföra dessa i egen organisation. 

3.5 Krisledningsstab och ISF-stöd 

3.5.1 Krisledningsstaben - roll och uppgifter 

Staben och ISF-stödet är olika namn på samma funktion. Staben utgör ett 

ledningsstöd till kommundirektören eller av denne utsedd person. Staben ska 

bereda underlag för beslut och överenskommelser i krisledningsgruppen eller 

inriktnings- och samordningsfunktion och ta fram förslag till innehåll i 

dessa. 

Stabens/ISF-stödets storlek och bemanning anpassas utifrån behov och 

begränsar sig inte till den kommunala organisationen.  

Staben arbete leds av en stabschef/koordinator. 

3.5.2 Stabschefens/koordinatorns roll och ansvar 

Stabschefen ansvarar för att kalla in personal, fördela arbetsuppgifter och 

samordna arbetet i staben och för stabens uthållighet över tid.  

Stabschefen har mandat att hantera frågor/ärenden som uppkommer mellan 

möten, om det inte kan vänta och om de inte är av principiellt viktig 

karaktär. 

3.6 Kriskommunikation 

Vid varje händelse som leder till att krisledningsorganisationen är engagerad 

finns ett behov av kommunikation, med allmänhet, med den egna 

organisationen och med andra aktörer. 

Samordnad kriskommunikation, i rätt tid, både inom och mellan aktörerna, 

stärker trovärdigheten, förebygger otydligheter och motverkar 

ryktesspridning. Det ger också allmänheten möjlighet att bidra till 

hanteringen. 

Hur kommunen bedriver kriskommunikation finns beskrivet i bilaga 1, 

kriskommunikationsplan. 
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3.7 Krisledningsnämnd 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fungerar som kommunens 

krisledningsnämnd. Vid en extraordinär händelse2 kan krisledningsnämnden 

fatta sådana beslut som annars skulle ha fattats i någon av kommunens 

nämnder när omständigheterna gör att ordinarie beslutsvägar inte räcker till.  

Krisledningsnämndens ordförande fattar beslut om en extraordinär händelse 

föreligger och nämnden ska träda i funktion och kan också fatta beslut å 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas.  

Krisledningsnämndens arbete regleras i lag (2006:544) om kommuners och 

landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap och preciseras i nämndens reglemente. 

3.8 Kommunstyrelsen 

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för den del av det civila 

försvaret som kommunen ska bedriva. 

                                                      
2 Se kapitel 1.3 Viktiga begrepp   
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4 Resurser 

4.1 Regional analysfunktion 

Om det finns behov av fördjupad kunskap och stöd för att hantera en kris 

eller annan händelse, kan länsstyrelsen fatta beslut om att sammankalla den 

regionala samverkansstaben. 

Den regionala samverkansstaben är en analysfunktion som har i uppgift att ta 

fram kunskapsunderlag samt vid behov formulera förslag på hur samordning 

och prioritering av insatser ska ske för att nå ett så bra resultat som möjligt 

för helheten.  

Vid behov av lokalt stöd tas kontakt med länsstyrelsens TiB. 

4.2 Psykisk och social omsorg 

Vid en samhällsstörning eller annan allvarlig händelse kan det finnas behov 

av psykisk och social omsorg för de som drabbats. För kommunens personal 

finns företagshälsovården att tillgå.  

I Härnösand finns också en samordningsgrupp för aktörer som har förmåga 

eller särskilt ansvar för kommunens invånare och en grupp med stödpersoner 

som kan erbjuda psykisk och social omsorg när samhällets ordinarie 

organisation och resurser inte räcker till, POSOM. 

Beslut om att aktivera POSOM fattas i första hand av kommundirektör eller 

dennes ersättare, i andra hand av förvaltningschef för socialförvaltningen och 

i tredje hand av stabschefen för kommunens krisledningsstab. Beslut fattas 

efter samråd med kommunens POSOM-samordnare eller dennes ersättare 

om vilken insats som är lämplig och möjlig utifrån händelse och tillgängliga 

resurser. (se bilaga, Plan för psykisk och social omsorg vid stora olyckor och 

katastrofer – POSOM-plan). 

4.3 FRG 

Härnösands Frivilliga Resursgrupper, FRG består av utbildade och övade 

frivilliga som kan agera förstärkningsresurs vid samhällsstörningar. FRG 

ansvarig är kontaktperson gentemot kommunen. 

4.4 Lokaler och teknisk utrustning 

Kommunens krisledningsorganisation ska ha förmåga att utföra sitt uppdrag 

oavsett vilka lokaler som finns tillgängliga. Huvudregeln är därför att den 

som har en roll i krisledningsorganisationen ska ha möjlighet att själv bära 

med sig den utrustning som behövs för att utföra sitt uppdrag. 
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5 Rutiner och arbetssätt 

5.1 Samverkan och geografiskt områdesansvar 

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, både i fredstid och vid höjd 

beredskap, det innebär att kommunen inom sitt geografiska område ska 

verka för; 

• att de beredskapsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och 

• att information till allmänheten under sådana förhållanden 

samordnas. 

I enlighet med ansvarsprincipen arbetar varje aktör med sina egna beslut och 

verkställighet av dessa, men kommunen ska sträva efter att uppnå 

samordning och inriktning av gemensamma resurser. 

Kommunens ska därför ha förmågan att stå värd för en inriktnings- och 

samordningsfunktion, ISF, genom att erbjuda en mötesplats och strukturer 

för samverkan med syfte att uppnå överenskommelser om inriktning och 

samordning för nå ett så bra resultat som möjligt för helheten. 

5.2 Regional samverkan när fler kommuner i länet drabbats  

Precis som kommunen har det geografiska områdesansvaret inom 

kommunens geografiska gränser har länsstyrelsen det inom länets gränser. 

Detta innebär i praktiken att vid händelser som omfattar mer än en kommun, 

ska kommunerna delta i samverkan regionalt och förmedla en samlad 

lägesbild för kommunens geografiska område till länsstyrelsen och bidra till 

samordning i länet.  

5.3 Särskilda rutiner vid höjd beredskap 

Med höjd beredskap avses krig och krigsfara. Vid krig och krigsfara beslutar 

regeringen om höjd beredskap. Då ska hela samhället bidra till totalförsvaret. 

När regeringen fattat beslut om höjd beredskap kan bestämmelser från andra 

författningar träda i kraft. Åtgärder som ska vidtas av kommunen under 

sådana förhållanden regleras i lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

5.3.1 Politisk ledning 

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del 

av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. I övrigt är 

krisledningsorganisationen densamma. 

5.3.2 Lokal kristidsverksamhet 

Kommunen ska under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) 

i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall 

beslutar, 

1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga 

varor, 

2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering och 

3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för 

landets försörjning. 
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5.3.3 Rapportering  

Kommunen ska under höjd beredskap hålla länsstyrelsen informerad om 

beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila 

försvaret i kommunen. 

5.4 Uthållighet och avlösning  

Krisledningsorganisationen ska säkerställa sin uthållighet.  

Den som har en position med ansvar och mandat för en verksamhet ska tillse 

att det finns ersättare med samma ansvar och mandat. 

Stabschefen och ansvarar för personalplanering i stödfunktionerna. 

5.5 Dokumentation 

Dokumentation av inkommen information, fattade beslut och vidtagna 

åtgärder ska dokumenteras. Klockslag och vem som gjort anteckningen ska 

framgå.  

5.6 Ekonomi 

Vid en samhällsstörning är det viktigt att hålla en strikt kontroll av 

ekonomiska åtaganden, som lätt kan bli mycket stora.  

Kostnader för den kommunala krisledningens verksamhet vid en 

samhällsstörning redovisas på ett separat konto för att tydligt kunna följa upp 

beslut och åtgärder i anslutning till den aktuella händelsen.  

5.7 Avveckling av krisledningsorganisationen och utvärdering. 

Krisledningsnämnden skall så snart kriterierna för extraordinär händelse inte 

längre uppfylls avsluta sin verksamhet. Fattade beslut skall återrapporteras 

till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan 

också besluta om att avveckla krisledningsnämnden. 

Krisledningsorganisationen avvecklas när den inte längre behövs. Den egna 

organisationen och samverkande aktörer skall informeras om avvecklingen 

så snart som möjligt. 

När krisledningsorganisationen avvecklas skall dokumentation samlas och 

utvärdering påbörjas snarast. Slutsatser och förslag till förändringar ska tas 

om hand inom ramen för kommunens beredskapsarbete. 
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6 Dokumentansvar 

Denna plan ska revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod.  

Var och en i krisledningsorganisationen ansvarar för att ha tillgång till de 

stöddokument som behövs för att kunna lösa sina uppgifter enligt denna 

plan. 

Beredskapssamordnare ansvarar för att planen och de stöddokument som 

personer i krisledningsorganisationen behöver för att kunna lösa uppgifterna 

i denna plan görs tillgängliga för dem. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 Kriskommunikationsplan 

Bilaga 2 Plan för psykisk och social omsorg vid stora olyckor och 

katastrofer – POSOM-plan 
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1 Inledning 

I Härnösand finns en samordningsgrupp för aktörer som har förmåga eller 

särskilt ansvar för kommunens invånare och en grupp med stödpersoner 

som kan erbjuda psykiskt och socialt omhändertagande när samhällets 

ordinarie organisation och resurser inte räcker till. Det kan röra sig om stora 

olyckor eller samhällsstörningar som drabbar kommunen, även sådana som 

sker på annan plats som tsunamin efter jordbävningen i Indiska oceanen 

2004 och förlisningen av M/S Estonia 1994.  

Behovet av stödinsatser vid en allvarlig händelse beror på vad som 

inträffar. Förberedelser för att kunna bistå med krisstöd i olika former 

måste därför ingå som en del i både socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens planering. Kommunen och socialtjänsten har bl.a. ansvar för 

att lindra konsekvenserna genom att ge allmänmänskligt stöd, information, 

tillhandahålla mat, skydd och stöd till ensamma barn och utsatta grupper 

m.fl. (Krisberedskap inom socialtjänstens område - Vägledning för 

planering, Socialstyrelsen 2009) 

Dessa grupper går tillsammans under beteckningen POSOM. POSOM är en 

del av kommunens krisledningsorganisation. Övriga delar av kommunens 

krisledningsorganisation beskrivs i kommunens krisledningsplan. 

2 POSOM i skarpt läge 

2.1 Start av POSOM organisationen 

Beslut om att aktivera POSOM fattas i första hand av kommundirektör eller 

dennes ersättare, i andra hand av förvaltningschef för socialförvaltningen 

och i tredje hand av stabschefen för kommunens krisledningsstab. Beslut 

fattas efter samråd med kommunens POSOM-samordnare eller dennes 

ersättare om vilken insats som är lämplig och möjlig utifrån händelse och 

tillgängliga resurser. 

Om behov finns kan ett stödcentrum upprättas enligt samma rutin som 

aktivering av POSOM. Regelbunden återkoppling sker från POSOM-

samordnaren till den som fattat beslut om att aktivera POSOM alternativt till 

utsedd kontaktperson. 

2.2 Rutiner och resurser 

Samordningsgrupp och stödpersoners uppgifter, särskilda resurser och 

larmlistor finns dokumenterade i separata dokument som finns listade i 

dokumentförteckning. 

2.3 Ekonomi 

Kostnader i samband med en händelse där POSOM aktiveras 

hanteras inom ramen för stödpersoners och samordningsgruppens 

ordinarie arbeten. 
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2.4 Utvärdering 

En utvärdering av POSOM-arbetet under extraordinär händelse, 

samhällsstörning eller övning ska göras så snart verksamheten återgår till 

det normala. Avrapportering sker till den som beslutat om insatsen. 

Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig för att planen revideras om brister i 

framkommer vid exempelvis utvärdering av övning eller vid 

samhällsstörning/extraordinär händelse. 

3 POSOM i vardagen 

3.1 Organisationens uppbyggnad 

POSOM består av en samordningsfunktion för ledning och samordning av 

insatser för psykiskt och socialt omhändertagande av människor i kris- och 

katastrofsituationer och en grupp med utbildade stödpersoner.  

Verksamheten ska bygga på kunskap och erfarenhet från olika områden. 

POSOM består därför av representanter både från kommunen och andra 

myndigheter och organisationer. 

3.1.1 POSOM Samordningsgrupp 

I POSOM samordningsgrupp ska socialförvaltningen vara representerad 

med två personer varav en med samordningsfunktion. Skolförvaltningen 

samt arbetslivsförvaltningen ska vara representerade med en person vardera. 

Kommunens beredskapssamordnare är kontaktperson gentemot övriga 

krisledningsorganisationen. 

Andra aktörer som deltar med representanter är polis, räddningstjänst, olika 

trossamfund och frivilligorganisationer. 

3.1.2 POSOM Stödpersoner 

Flera organisationer som är representerade i samordningsgruppen bidrar 

också med stödpersoner. Respektive organisations representant i 

samordningsgruppen ansvarar för stödpersoner inom sina organisationer och 

nätverk samt att kontrollera och hålla register över stödpersoner aktuella och 

meddela förändringar till POSOM-samordnaren.  

3.2 Verksamhet i vardagen 

POSOM samordningsgrupp ska normalt träffas en till två gånger/år. Dessa 

möten ska innehålla någon form av kompetenshöjning genom studiebesök, 

föreläsning eller dylikt. Stödpersonerna bör aktiveras med övning eller 

utbildning vartannat år samt en träff per år i syfte att träffa varandra. 

3.3 Ekonomi 

Samordningsgrupp och stödpersoner ska inom ramen för sitt ordinarie 

arbete kunna gå på erbjudna utbildningar och träffar som anordnas. 

Kostnader i samband med en händelse där POSOM aktiveras hanteras inom 

ramen för stödpersoners och samordningsgruppens ordinarie arbeten. 

Härnösands kommun bekostar utbildning för samordningsgrupp och 

stödpersoner inom kommunens budget för krisberedskap. 
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4 Dokumentansvar 

Denna plan ska revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod.  

Var och en i krisledningsorganisationen ansvarar för att ha tillgång till de 

stöddokument som behövs för att kunna lösa sina uppgifter enligt denna 

plan. 

POSOM-samordnaren ansvarar för att ta fram de stöddokument som 

POSOM-organisationen behöver utöver denna plan. 
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1 Inledning 

Denna plan ska användas vid samhällsstörningar eller andra händelser där 

det krävs samordning och ledning från kommunen och vid behov av 

samverkan med andra aktörer. 

Vid en sådan händelse kan vi förvänta oss ett stort informationsbehov både 

externt från allmänhet, media och olika samverkansparter men också från 

kommunens egen verksamhet. 

Kriskommunikation är en viktig del av hanteringen av samhällsstörningar 

och spelar en avgörande roll eftersom den kan påverka 

händelseutvecklingen både positivt och negativt. 

Vid en samhällsstörning har kommunen ett geografiskt områdesansvar. Det 

innebär att kommunen har ansvar för att informationen till allmänheten 

samordnas inom kommunens geografiska område. 

Samordnad kriskommunikation, i rätt tid, både inom och mellan aktörerna, 

stärker trovärdigheten, förebygger otydligheter och motverkar 

ryktesspridning. Det ger också allmänheten möjlighet att bidra till 

hanteringen. 

1.1 Syfte och mål 

Denna plan kan användas vid samhällsstörningar när det uppstår ett stort 

informationsbehov, när informationen behöver samordnas och de normala 

rutinerna och resurserna inte räcker till eller behöver förstärkas. 

Normalt sker informationshantering i berörd verksamhet i enlighet med 

ansvars-, likhets- och närhetsprinciperna, men när flera verksamheter berörs 

och det finns behov av samordnad kriskommunikation bör den centrala 

organisationen för kriskommunikation aktiveras för att undvika dubbla 

budskap. Berörd verksamhet svarar för information inom sina 

verksamhetsområden, men ska då samverka med den centrala 

organisationen för kriskommunikation. 

• Denna plan ska vara ett stöd vid det initiala kommunikationsarbetet 

och underlätta för att arbetet snabbt ska komma igång på ett ordnat 

och effektivt sätt för att möta ett ökat informationsbehov 

• Denna plan ska tydliggöra organisationen och klargöra 

arbetsgången 

För att uppnå detta ska: 

• kriskommunikationskompetens vara en integrerad del av 

krisledningsorganisationen, 

• kriskommunikation påbörjas redan vid den initiala bedömningen, när 

man försöker förstå vad som händer eller har hänt, 

• kommunen löpande kommunicera även om ingen ny information har 

uppkommit, 

• kommunen samverka kring kriskommunikation under hela 

hanteringen. 
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1.2 Viktiga begrepp 

Samhällsstörning 

Termen samhällsstörning används för ”de företeelser och händelser som 

hotar och ger skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället”. Termen 

samhällsstörningar kompletterar lagens benämningar och ersätter inte andra 

uttryck. (Benämningar som olycka, kris, krig, krigsfara höjd beredskap och 

extraordinär händelse relaterar till den rättsliga regleringen av hur samhället 

förebygger och hanterar hot mot det som ska skyddas i samhället.) 

Extraordinär händelse 

En extraordinär händelse medför att kommunens krisledningsnämnd kan 

träda i kraft. ”Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som 

avviker från det normala, innebär en allvarlig störning, eller överhängande 

risk för allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och som kräver 

brådskande insatser av kommunen.” (1 kap. 4§ Lag (2006:544) om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap) 

Höjd beredskap 

Med höjd beredskap avses krig och krigsfara. Regeringen beslutar om höjd 

beredskap. 

Vid höjd beredskap tillkommer ledningsansvar för den del av det civila 

försvaret som kommunen ska bedriva. 

1.2.1.1 Tjänsteman i beredskap, TiB 

Kommunens tjänsteman i beredskap, TiB, finns hos räddningstjänsten och 

har i uppgift att upptäcka och identifiera händelser och tendenser som kan 

leda till svåra olyckor, katastrofer eller kriser. Vid en sådan händelse 

initierar TiB kommunens beredskapsfunktioner genom att larma och 

informera berörda om händelsen. 
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2 Start av organisation för kriskommunikation 

Kommundirektör och stabschef har mandat att besluta om att aktivera hela 

eller delar av kommunikationsorganisationen. 

Kommunikationsorganisationen och upplysningscentralen kan aktiveras 

utan att övriga krisledningsorganisationen trätt i kraft. 

2.1 Talesperson 

Initialt i en händelse ska en talesperson för kommunen för den aktuella 

händelsen utses. Alla berörda ska informeras om vem och 

kontaktinformation. 

Vid stort medialt tryck kan det även finnas behov av en särskild 

pressansvarig som inte är samma person som talespersonen. 

Kriskommunikationschefen utser pressansvarig.  

Vid regional samverkan kan det bli aktuellt att utse en gemensam 

talesperson, utöver kommunens egen talesperson. Gemensam talesperson 

utses i samband med TiB-möte eller samverkansmöte som länsstyrelsen 

sammankallar. 

2.2 Kalla in personal 

När beslut fattats att aktivera organisationen för kriskommunikation har 

kriskommunikationschefen mandat att kalla in nödvändig personal. 

Om resurser behövs från andra verksamheter sker det i samråd med berörd 

chef. 

2.3 Tjänsteman i beredskap (TiB) 

Om det hänt något som föranlett att organisationen för kriskommunikation 

aktiverats ska kommunens tjänsteman i beredskap, TiB meddelas om detta. 

Även om det är ett larm som lett till att kriskommunikationsorganisationen 

aktiverats, ska beslutet meddelas TiB så att kännedom finns om vilka 

åtgärder kommunen vidtar. 

Se krisledningsplan för kontaktvägar till TiB. 

2.4 Informera i våra externa kanaler 

Kontakta kommunväxeln, servicecenter, personal som bemannar plattformar 

för sociala medier och informationsnumret 113 13 i så tidigt skede som 

möjligt och informera om vad som hänt och hur de kommer att förses med 

kontinuerlig information. De behöver informeras om hur de ska hantera 

frågor angående aktuell händelse i det inledande skedet tills 

upplysningscentralen öppnat. 

Information till 113 13 lämnas via telefon 0911 22 65 06 eller mail 

samverkan@11313.se 

3 Organisation för kriskommunikation 

mailto:samverkan@11313.se
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Krisledningsgrupp 
Inriktning, samordning och ledning. Beslutar om 

principiellt viktig information. 

Förvaltningschefer, vd för kommunala bolag, 
kriskommunikationschef och stabschef utgör 
grundbemanning. 

All officiell kommunikation ska 
delges krisledningsgruppen. 
Krisledningsgruppen beslutar 
om principiellt viktig information 

Krisledningsstab 
Ledningsstöd till kommundirektören 

Leds av stabschef 

Förvaltningar, bolag och förbund 

Ansvarar för sitt eget kommunikationsarbete. 
Samverkar med kriskommunikationsorganisationen. 

Personal kallas in utifrån behov, kan hantera 
analys/lägesbild, kriskommunikation och service. 

Kriskommunikationsorganisation 
Del av staben 

Leds av kriskommunikationschef 

Upplysningscentral 
Del i kriskommunikationsorganisationen, 

kriskommunikationschef utser ansvarig redaktör. 
Svarar på frågor i telefon samt vidarebefordra frågor 
och upplysningar till kommunens krisledning. 

Sammanställer, producerar, samordnar och distribuera 
kommunens information, internt och externt. 

Organisationen för kriskommunikation ingår i kommunens krisledningsstab 

och har till uppgift att sammanställa, producera, samordna och distribuera 

kommunens information internt såväl som externt vid en samhällsstörning.  

Organisationen består av en kriskommunikationschef, ett antal redaktörer 

som hanterar olika uppgifter och en upplysningscentral där telefonister kan 

svara på frågor och ta emot information. 

3.1 Kriskommunikationschef 

Kriskommunikationschefen leder och fördelar arbetet för redaktörerna och 

upplysningscentralen, är underställd stabschefen och ansvarar för att 

kommunikationsarbetet samordnas. Kriskommunikationschefen är en viktig 

länk till övriga krisledningsorganisationen och ska därför delta vid 

krisledningsgruppens möten och vid stabsgenomgångar 

3.2 Redaktör 

Redaktörerna stödjer kriskommunikationschefen genom att 

omvärldsbevaka, producera och sammanställa den information som ska 

kommuniceras såväl internt som externt genom exempelvis webbplats och 

upplysningscentral. 

En redaktör kan också få i uppgift att organisera presskonferenser eller 

liknande. Olika redaktörer kan tilldelas olika uppgifter av 

kriskommunikationschefen. 

I första hand sker bemanning med kommunikationsavdelningens ordinarie 

personal men kan förstärkas med stöd från andra lämpliga medarbetare. 
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3.3 Lokaler och utrustning 

Upplysningscentralen disponerar grupprummet på plan 2 i rådhuset. 

Telefon, headset, dator och laddare medtages av personal som bemannar 

upplysningscentralen. 

I övrigt disponerar hela krisberedskapsorganisationen lokaler och utrustning 

3.4 Upplysningscentral 

En upplysningscentral kan upprättas för att svara på frågor eller hänvisa 

till rätt instans. Upplysningscentralen ska också vidarebefordra frågor 

och upplysningar till kommunens krisledning. 

Upplysningscentralen bemannas av personal som ansvarar för 

informationsflödet till och från övriga krisledningen. 

Upplysningscentralen nås när den är aktiverad på nummer 0611-348085 och 

via kommunens sociala mediekanaler. 

3.4.1 Personal i upplysningscentralen 

All inkommen information och alla frågor som tas emot ska registreras. 

Avsändare, mottagare och tidpunkt för informationen ska noteras. 

Inkommen information samt frågor som inte kan besvaras och som inte kan 

hänvisas vidare ska skyndsamt förmedlas till ansvarig redaktör. 

• Det är viktigt att inte hänvisa samtal vidare till personer som aktivt 

arbetar med att hantera krisen. 

3.4.2 Ansvarig redaktör 

Den som ansvarar för upplysningscentralen ansvarar för att personalen och 

krisledningen alltid har aktuell och korrekt information att förmedla. 

Redaktören ansvarar för att samla den information som kommer till 

centralen och lämna ut information till övriga krisledningsorganisationen. 

4 Rutiner och arbetssätt 

4.1 Uthållighet och förstärkning 

• Kriskommunikationsorganisationen ska vara bemannad för två skift 

• Om det behövs extra förstärkning är det möjligt att rekrytera 

ytterligare personer från kommunens övriga enheter. De arbetsleds 

då av kriskommunikationschef. 

• Vid behov kan hjälp med informationspersonal begäras från andra 

kommuner som inte är belastade av krisen. 

• Organisationen ska kunna hantera bortfall av el, teleförbindelser och 

Internet 

4.2 Dokumentation 

Information som tas emot och som lämnas skall dokumenteras. Avsändare, 

mottagare och tidpunkt för informationen skall alltid noteras. Var och en 

som upprättar eller tar emot information ansvarar för dokumentation av 

”sin” information. 
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4.3 Informationskvalitet 

• Information ska vara korrekt och entydig. 

• Information ska lämnas skyndsamt, men inte på bekostnad av 

tillförlitlighet 

• Information ska lämnas regelbundet, även uppgifter om att ny 

information för närvarande inte finns 

• All information som lämnas från kommunen skall förses med tydlig 

avsändare 

• All kommunikation ska anpassas efter målgruppens behov. 

4.4 Beslut om vad som ska kommuniceras 

Kriskommunikationschefen kan själv fatta beslut om information av allmän 

karaktär men ska då informera krisledningsgruppen så snart det är möjligt. 

Information som har betydelse för kommunens hantering av en händelse 

eller andra viktiga ställningstaganden ska alltid gå genom ledningsgruppen 

innan publicering eller spridning. 

I brådskande fall då krisledningsgruppen inte kan inväntas avgör 

verksamhetsansvarig för berörd verksamhet om vilken information som ska 

kommuniceras ut och vilka informationskanaler som är lämpliga. Detta bör 

göras i samråd med kriskommunikationschef. 

4.5 Utvärdering 

När verksamheten återgått till det normala ansvarar 

kriskommunikationschefen för att det görs en utvärdering av utfört 

informations- och kriskommunikationsarbete utifrån planen. 

• Hur har kriskommunikationsarbetet fungerat över lag? 

• Svagheter och styrkor i organisationen och planen? 

• Uppfylldes målen för informationskvalitet? (Se kap 4.3) 

4.6 Informationsspridning 

Val av informationskanal skall göras utifrån den målgrupp vi vill nå med 

informationen. Strävan bör vara att så långt det är möjligt följa normala 

rutiner men komplettera med andra informationskanaler vid behov. 

Informationsbehovet hos vissa målgrupper som funktionshindrade 

eller personer som inte talar eller förstår svenska ska särskilt beaktas. 

Förutom information riktad till kommunens medarbetare ska all information 

som går ut till allmänheten också spridas internt. För intern information till 

hela personalen används linjeorganisationen samt intranätet och e-post. 

Intern information ska alltid behandlas som officiell information. Inga 

”hemliga” uppgifter får publiceras på intranätet. Viktiga telefonnummer ska 

läggas ut samt kontaktuppgifter för såväl allmänhet som media. 
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4.6.1 Extern information 

4.6.1.1 Kommunens hemsida 

Kommunens hemsida är ett viktigt verktyg för extern information. Vid en 

samhällsstörning ska information läggas ut löpande även om inget nytt har 

inträffat eller tillkommit. Länkar till andra informationskanaler, viktiga 

telefonnummer samt kontaktuppgifter för såväl allmänhet som media ska 

läggas ut. 

Den tekniska plattformen måste kunna hantera det besökstryck som kan 

uppstå vid en samhällsstörning. 

4.6.1.2 Sociala medier 

Samma information som läggs ut på hemsidan bör också läggas ut i de 

sociala medier där kommunen finns representerad. Flöden måste också 

bevakas så att frågor kan besvaras och rykten eller felaktiga påståenden 

bemötas. 

4.6.1.3 Upplysningscentralen 

Upplysningscentralen är kommunens egen resurs för att lämna och ta emot 

information när behoven är stora. Se kap 3.4 

4.6.1.4 113 13 

Till 113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga 

olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis 

större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott. Kommunen måste 

aktivt förse 113 13 med information om läget och kontaktvägar i 

organisationen vid en händelse. Se även kap 2.4 

4.6.1.5 Trafikredaktionen vid Sveriges radio 

Det går att kontakta trafikredaktionen vid Sveriges radio direkt för att snabbt 

få ut ett meddelande i radio. 

4.6.1.6 Informationscenter för allmänhet 

Det kan finnas tillfällen då ett informationscenter behöver utlokaliseras för 

att möta allmänhetens behov, exempelvis vid större och långvariga el- eller 

teleavbrott, vid stor olycka, stor skogsbrand etc. I vissa fall kan ett begränsat 

mobilt informationscenter behöva anordnas vid platsen för den aktuella 

händelsen. Informationscenter för allmänheten bör avskiljas från den plats 

dit media hänvisas av hänsyn till drabbade. 

4.6.2 VMA – Viktigt meddelande till allmänheten 

VMA, viktigt meddelande till allmänheten, sänds i flera radio- och Tv- 

kanaler och kan även skickas ut genom ett talmeddelande till fast telefoni 

eller via SMS till adressregistrerade mobiltelefoner i ett berört geografiskt 

område. Vid akuta informationsbehov kan även ljudsändare utomhus, ”hesa 

Fredrik” användas för att påkalla uppmärksamhet. 

Om VMA begärs sänds det alltid i radio och TV, men den som begär måste 

ange om telefonsamtal och sms eller ljudsignal ska användas. 

Kriskommunikationschefen och TIB kan vara behjälplig och ska alltid 

hållas informerade i samband med VMA. 
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5 Samverkan och geografiskt områdesansvar 

En samhällsstörning begränsar sig sällan till bara en aktör och när fler är 

drabbade krävs det flera aktörer för att hantera situationen. Kommunen har 

ett geografiskt områdesansvar, det innebär att kommunen inom sitt 

geografiska område ska verka för; 

• att de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas 

och 

• att information till allmänheten under sådana förhållanden 

samordnas. 

5.1 Lokal samverkan 

Kommunens roll är att vara en sammanhållande funktion på lokal nivå som 

tar initiativ till samverkan med berörda aktörer inom kommunens 

geografiska område. Det kan exempelvis handla om att kommunen 

kontaktar berörda aktörer för att komma överens om gemensamma 

informationsinsatser, ett gemensamt budskap eller att ordna gemensamma 

presskonferenser. 

5.2 Regional samverkan 

Kommunen ingår i ett regionalt krisinformationsnätverk tillsammans med 

kommunikationsansvariga från andra kommuner, myndigheter, 

organisationer och företag i länet. Detta nätverk kan kontaktas för stöd. 

Länsstyrelsen är sammankallande för nätverket. 

Kommunen ska vid regional samverkan sträva efter att följa den regionala 

strategin, Samverkan kriskommunikation i Västernorrland 2019-2024 

Precis som kommunen har det geografiska områdesansvaret inom 

kommunens geografiska gränser, har länsstyrelsen det inom länets gränser. 

Om det finns behov av informationsutbyte eller samordning kallar 

länsstyrelsen till ett samverkansmöte. Vid dessa möten ska kommunens 

krisledning delta, samt kommunikationsansvarig för att underlätta 

informationssamordning. Det är kommunens ansvar att 

kriskommunikationschef kallas till dessa möten. 

6 Dokumentansvar 

Denna plan ska revideras vid behov, dock minst en gång per mandatperiod.  

Var och en i krisledningsorganisationen ansvarar för att ha tillgång till de 

stöddokument som behövs för att kunna lösa sina uppgifter enligt denna 

plan. 

Beredskapssamordnare ansvarar för att planen och de stöddokument som 

personer i krisledningsorganisationen behöver för att kunna lösa uppgifterna 

i denna plan görs tillgängliga för dem. 
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§ 7 Dnr 2019-000564 3.6.0.1 

Samverkansråd för konst- och kulturutveckling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.  

Yttranden 

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

Lindberg (C) 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på att ärendet ska överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget förslag. 

I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C).      

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 

Konst- och Kulturfrågor utgör en viktig del av Härnösands fortsatta 

utveckling och är en förutsättning för vår demokrati. De tre strategiska 

fälten; konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering överlappar och stärker 

varandra och är en del av den hållbara utveckling Härnösands kommun 

fortsätter att fokusera på i alla led av samhällsplaneringen.  

Fram till december 2018 fanns ett beredande kulturutskott i Härnösands 

kommun. Utskottet bestod av majoritets- samt oppositionsföreträdare enligt 

val i kommunfullmäktige. Frågor rörande kultur bereddes av utskottet inför 

kommunstyrelsens sammanträden. Antalet ärenden till utskottet var under 

vissa perioder väldigt lågt, vilket vid ett antal tillfällen ledde till att inga 

ärenden fanns för beslut i utskottet. Detta innebar att möten ställdes in med 

kort varsel.  
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När kulturutskottet lades ner fanns inte längre ett forum för dialog kring 

strategisk kulturutveckling.  

Kommunstyrelseförvaltningen ser därför ett behov av en ny politiskt 

samverkansform för konst- och kulturutveckling. Förslaget är ett 

”Samverkansråd för konst- och kulturutveckling”. 

Med erfarenhet från tidigare kulturutskott, där inte nya ärenden genererades 

till varje möte, ser vi att den täta frekvensen av möten inte är nödvändig i det 

nya samverkansrådet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att det 

nya samverkansrådet för konst- och kulturutveckling träffas fyra gånger per 

år, strategiskt fördelade över året.  

För att få en bredare förankring föreslår vi att ordförande, samt andre vice 

ordförande från kommunens samtliga nämnder, ingår i rådet. Detta kommer 

bidra till att fortsätta utveckla kulturarbetet i hela kommunorganisationen.  

Hur det strategiska kulturutvecklingsarbetet långsiktigt skall bedrivas bör 

hanteras i kommande kulturprogram. Samverkansrådet administreras via 

tillväxtavdelningens kulturenhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-17 

______  
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 Kommunstyrelsen 

Samverkansråd för konst- och kulturutveckling 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen besluta 

att tillsätta ett samverkansråd för kulturutveckling bestående av ansvarig 

majoritetsföreträdare från kommunstyrelsen samt ordförande och andre vice 

ordförande från kommunens samtliga nämnder, d.v.s. socialnämnden, 

arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, skolnämnden och kommunstyrelsen, 

samt   

att samverkansrådet för kulturutveckling genomför fyra möten per år.  

Beskrivning av ärendet 

Konst- och Kulturfrågor utgör en viktig del av Härnösands fortsatta 

utveckling och är en förutsättning för vår demokrati. De tre strategiska 

fälten; konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering överlappar och stärker 

varandra och är en del av den hållbara utveckling Härnösands kommun 

fortsätter att fokusera på i alla led av samhällsplaneringen.  

 

Fram till december 2018 fanns ett beredande kulturutskott i Härnösands 

kommun. Utskottet bestod av majoritets- samt oppositionsföreträdare enligt 

val i kommunfullmäktige. Frågor rörande kultur bereddes av utskottet inför 

kommunstyrelsens sammanträden. Antalet ärenden till utskottet var under 

vissa perioder väldigt lågt, vilket vid ett antal tillfällen ledde till att inga 

ärenden fanns för beslut i utskottet. Detta innebar att möten ställdes in med 

kort varsel.  

 

När kulturutskottet lades ner fanns inte längre ett forum för dialog kring 

strategisk kulturutveckling.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen ser därför ett behov av en ny politiskt 

samverkansform för konst- och kulturutveckling. Förslaget är ett 

”Samverkansråd för konst- och kulturutveckling”. 

 

Med erfarenhet från tidigare kulturutskott, där inte nya ärenden genererades 

till varje möte, ser vi att den täta frekvensen av möten inte är nödvändig i 
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det nya samverkansrådet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att 

det nya samverkansrådet för konst- och kulturutveckling träffas fyra gånger 

per år, strategiskt fördelade över året.  

 

För att få en bredare förankring föreslår vi att ordförande, samt andre vice 

ordförande från kommunens samtliga nämnder, ingår i rådet. Detta kommer 

bidra till att fortsätta utveckla kulturarbetet i hela kommunorganisationen.  

 

Hur det strategiska kulturutvecklingsarbetet långsiktigt skall bedrivas bör 

hanteras i kommande kulturprogram. Samverkansrådet administreras via 

tillväxtavdelningens kulturenhet.   

Beslutsunderlag 

Kulturplan samt, 

Tillväxtstrategins och dess mål om att Härnösands kommun ska 

kulturaktörer med spets samt ett lockande kulturliv med mångfald och 

dragningskraft. 

.  

Uno jonsson  

Tillväxtchef 

Elisabeth Oxelhöjd 

Kulturchef 

 

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Norberg, 0611-34 85 30 
petra.norberg@harnosand.se  

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2020-01-02 

 
Dnr  

KS/2019-000525 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Förslag till beslut  

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ 

som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen.  

Rådet är en remissinstans och referensgrupp som ska förstärka inflytande i 

frågor som gäller äldre och tillvarata deras intressen bland annat genom att 

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Reglementet beskriver vilka uppgifter rådet ska fullgöra, dess 

sammansättning, ekonomi, organisation och arbetsformer. 

 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv är det av stor vikt att stärka pensionärers perspektiv 

och inflytande i kommunala angelägenheter som berör gruppen. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan   

 

Petra Norberg 

Tf kanslichef  

 

Bilagor 

Bilaga – Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 



 

 
 

 

 

  

 

Härnösands kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Norberg 
Petra.norberg@harnosand.se 

REGLEMENTE  

Datum 

2020-01-02 
   

  

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

   

 

Dokumentnamn Reglemente kommunala pensionärsrådet 

Dokumenttyp 

Reglemente 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 

Datum 

2020- 

Diarienummer 

[Diarienr]  

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 

Version 

1 

Senast reviderad 

[Datum]  

Giltig t o m 

[Datum]  

Dokumentinformation Beskriver rådets funktion och uppgifter 

Dokumentet gäller för Kommunala pensionärsrådet 

Annan information [Annan information]  



Härnösands kommun 
Datum 

2020-01-02 
  

  
Sida 

2(5) 
 

 

1 Syfte  

 

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ 

som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen.  

 

Rådet är en remissinstans och referensgrupp som ska förstärka inflytande i 

frågor som gäller äldre och tillvarata deras intressen bland annat genom att 

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

 

Rådet syftar till att stärka pensionärers perspektiv på samhällsplaneringen. 

 

 

1.1 Uppgifter (ny) 

 

Kommunala pensionärsrådets uppgifter är 

 

• att på kommunens förfrågan medverka som, eller i sin helhet utgöra, 

referensgrupp/-er i frågor som rör äldre samt 

 

• att medverka med referenspersoner i större utredningar och projekt 

där kommunen finner detta lämpligt 
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2 Rådets sammansättning 

Kommunens representation i pensionärsrådet består av två förtroendevalda 

från kommunstyrelsen varav en från majoriteten och en från oppositionen. 

Rådet består utöver detta av deltagare från pensionärsorganisationer som är 

verksamma inom Härnösands kommun. Varje pensionärsorganisation 

erbjuds delta med en ordinarie deltagare och en ersättare i rådet. Ersättare 

deltar när ordinarie deltagare är frånvarande. Samordning av arbetet sker 

från kommunledningskontoret. 

Pensionärsrådet kan vid behov bjuda in representanter från kommunens 

förvaltningar, kommunala bolag, politiker samt andra organisationer och 

aktörer för att närvara vid rådets möten. Pensionärsrådets beredning fattar 

beslut om vilka som ska bjudas in till rådets möte. 

De organisationer som ingår i rådet ska anmäla ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsen före den 1 juni varje år. Nya deltagare börjar då tjänstgöra 

vid första rådsmötet efter 1 juni.  
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3 Organisation och arbetsformer 

Kommunala pensionärsrådet är knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda till rådet. Dessa utses per 

mandatperiod.  

Pensionärsrådet ska ha en beredningsgrupp som har till uppgift att bereda 

ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.  

I beredningsgruppen ingår rådets ordförande, vice ordförande, ansvarig 

tjänsteman samt en representant från deltagande organisationer. Ordförande 

kan vid behov utöka beredningsgruppen. Beredningsgruppen träffas tre 

veckor före ordinarie sammanträde.  

Formen för rådets sammanträden planeras och beslutas av 

beredningsgruppen utifrån dagordningens innehåll.  

Pensionärsrådet sammanträder upp till sex gånger per år. En årsplan med 

datum för planerade sammanträden ska upprättas. Ett av dessa 

sammanträden ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.  

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till möten. Kallelsen ska vara i 

skriftlig form och ska innehålla uppgift om datum och plats för mötet samt 

skickas ut senast tio dagar före sammanträdet tillsammans med dagordning 

för mötet.   

Justerat protokoll skickas till rådets deltagare och publiceras på Härnösands 

kommuns hemsida i enlighet med kommunens handläggningsrutiner. 

Protokollet ska justeras av en representant från en av organisationerna som 

ingår i rådet. 

Ordförande ansvarar för att rådets deltagare och ersättare informeras om och 

introduceras i rådets reglemente, dess uppdrag och kommunens organisation 

kopplat till rådet, samt formerna för rådets arbete.  
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4 Ekonomi 

Till organisationernas representanter i pensionärsrådet utgår reseersättning 

enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt.   

Organisationer som ingår i pensionärsrådet erhåller årlig schablonersättning.  

Rådet har en egen budget som fastställs av kommunstyrelsen. Budgeten ska 

användas för utbildning för rådet och till att genomföra evenemang som 

stärker rådets arbete och utvecklar den lokala demokratin. 
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 Kommunstyrelsen 

Tjänsteskrivelse Remiss - SOU 2019:33 Ökad statlig 
närvaro i Härnösand 

Förslag till beslut  

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, daterat den 30 januari 2020, 

över remiss Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33).  

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har av finansdepartementet beretts möjlighet att senast 

den 24 februari 2020 yttra sig över betänkandet av utredningen om ökad 

statlig närvaro i Härnösand. 

I enlighet med regeringens ambition att sprida statlig verksamhet över hela 

landet har regeringen beslutat att den statliga närvaron i Härnösand bör 

utökas.  

Utredningen har identifierat tänkbara arbetsuppgifter motsvarande 80 

årsarbetskrafter vid myndigheter baserade i Stockholms län som lämpligen 

skulle kunna förläggas i Härnösands kommun. Utgångspunkt har varit att 

det handlar om avgränsande verksamhetsdelar och inte hela myndigheter.   

Beslutsunderlag 

Härnösands kommuns remissvar 2020-01-30 

Remisshandling Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Anneli Kuusisto 

Utvecklare/strateg 

 

Bilagor 

Förslag till remissvar daterat 2020-01-30 

Remisshandling Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33) 

. 
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Betänkandet SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i 
Härnösand 

 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har av Finansdepartementet beretts möjlighet att senast 

den 24 februari 2020 yttra sig över betänkandet av utredningen om ökad 

statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33). 

Övergripande synpunkter 

Härnösands kommun ställer sig positiv till förslaget och anser att 

betänkandet är väl genomarbetat och att förslaget om omlokalisering av 80 

årsarbetskrafter från Stockholms län till Härnösands kommun tar god hänsyn 

till de regionala förutsättningarna. Vi anser vidare att föreslagen modell med 

kontorsgemenskap med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som 

värdmyndighet är välmotiverad. Lokaliseringen kan även förväntas ge goda 

förutsättningar för en smidig etablering som skapar förutsättningar för 

fördjupad och nytänkande samverkan inom ärendehandläggning mellan 

berörda myndigheter. I betänkandets förslag har hänsyn tagits till att de 

identifierade verksamheterna passar väl in i existerande kluster, kommunens 

demografi och näringsstruktur. 

 

Allmänt 

Ökad statlig närvaro i Härnösand och Västernorrland stärker både länet och 

landet. Utifrån slutsatser i slutbetänkandet För Sveriges landsbygder – en 

sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd (SOU 2017:1) 

är förslaget på modell som presenteras i detta betänkande intressant för 

statlig omlokalisering även utifrån samverkan kring andra tänkbara 

stödfunktioner. Vi ser att modellen kan appliceras på flera verksamheter i 

decentraliserade lägen runt om i landet. Etableringen har goda 

förutsättningar att bli en resurs i den regionala utvecklingen, samspela med 

det regionala näringslivet och gynna arbetsmarknaden i både Härnösand och 

övriga kommuner i arbetsmarknadsregionen.  

 

Statlig närvaro i Västernorrland 

Totalt finns 2 930 statliga arbetsställen runt om i Sverige. Av dessa finns 114 

i Västernorrland, vilket framgår av länsstyrelsernas kartläggning under 2019. 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

REMISSVAR 
Sida 

2(4) 

Datum 

2020-01-30 
Diarienummer 

2019-000510 
 

 

Västernorrland är det län där antalet statliga jobb minskat mest under åren 

2008-2014, enligt statskontorets rapport Statliga myndigheters lokalisering – 

ett samlat underlag (2016:8). Sedan dess har ytterligare statliga 

arbetstillfällen försvunnit i synnerhet från Härnösand. Det tar även 

regeringen sin utgångspunkt i gällande uppdraget till utredningen (SOU 

2019:33) i sina ambitioner att sprida statlig verksamhet över hela landet. 

 

Residensstädernas utveckling 

Som residensstad har Härnösand färre statliga arbetstillfällen än övriga 

residensstäder. Enligt SCB har Härnösand under åren 2008-2018 förlorat 

21,9 procent av sina statliga arbetstillfällen, övervägande inom akademiska 

yrkesgrupper. Alla övriga residensstäder har gått i motsatt riktning och i 

stället utökat den statliga närvaron på sina orter.  

 

Som en direkt följd av Mittuniversitetets flytt från Härnösand ser vi att 

pendlingsmönstren har ändrats och kommunens pendlingsunderskott har 

ökat från att över många år ha legat på -300 till över -500 personer per dag. 

Vi vet att första generationens pendlare oftast stannar kvar på orten men att 

nästa generation hamnar i närområdet av den nya lokaliseringen, det finns 

alltså risk att Härnösands kommun ännu inte har sett hela konsekvensen av 

Mittuniversitets flytt.  

 

Ur Mittuniversitetets rapport framtagen av Sweco 2013-01-21 Vägval för 

Mittuniversitetet står att läsa  ”På sikt kan således en nedläggning av 

Campus Härnösand leda till att Härnösands befolkning minskar med 400-

600 invånare”. Detta har vi lyckats förhindra men om Härnösand ska 

fortsätta med en positiv utveckling måste även staten bidra till 

residensstadens utveckling. Att stärka den statliga närvaron i residensstaden 

bedöms stärka hela regionens offentliga tjänstesektor och arbetsmarknad. 

 

Behov av ökad myndighetssamverkan 

Flera myndigheter pekar i den kartläggning som länsstyrelserna genomfört 

på regeringens uppdrag under 2019, på ökad myndighetssamverkan som en 

möjlighet att förbättra statlig närvaro och service regionalt. Den modell för 

omlokalisering som presenteras i betänkandet är intressant eftersom den 

sänker tröskeln för samverkan och kan vidareutvecklas utifrån statskontorets 

antologi från 2017. I detta fall är Specialpedagogiska skolmyndigheten en 

myndighet som både har sitt huvudkontor i Härnösand, relativt många (70) 

medarbetare på plats och därutöver en myndighet som på grund av sin 

decentraliserade struktur redan är långt fram vad gäller distansbaserade 

möten och arbetsformer. 

 

Myndighetsnytta och kostnadseffektivitet 

Myndigheter finns lokaliserade i hela vårt avlånga land. Statliga arbeten har 

en stor betydelse för den lokala arbetsmarknaden varthän de är placerade. I 

Härnösand kan vi erbjuda en lokal arbetsmarknad med en betydande andel 

statliga arbeten.  Lokalkostnaderna är lägre jämfört med storstadsområdena 

och med dagens teknik kan staten enkelt finnas ute i hela landet. 

Generaldirektör Fredrik Malmberg SPSM och Hans Göran Åhgren Direktör 

Överklagandenämnden för studiestöd, instämmer att de inte har haft några 
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problem att rekrytera kvalificerade medarbetare till myndigheternas kontor i  

Härnösand. 

 

Kompetensförsörjning i regionen  

Härnösands långa erfarenhet av statlig administration har tillsammans med 

grannkommunerna mycket goda förutsättningar till kompetensförsörjning för 

myndigheterna. Utbildningarna vid Mittuniversitetet och Umeå universitet 

tillför kvalificerad personal till offentlig verksamhet.  

Som betänkandet även belyser så finns i länet en etablerad samverkan inom 

Myndighetsnätverket vars effektiva statliga samverkan kontinuerligt och 

långsiktigt stärker regionens tillgång till kvalificerad kompetens. 

 

Arbets- och bostadsmarknadsregion 

Med utgångspunkt från Härnösands geografiska läge och inom en timmes 

pendling finns tillgång till en stor sammanhängande arbets- och 

bostadsmarknadsregion med ca 234 000 invånare. (Härnösand, Timrå, 

Sundsvall, Kramfors, samt delar av Sollefteå och Örnsköldsvik). Se bilaga 1 

för närområdet och Härnösands placering i Norrland. 

 

Samverkan skapar attraktionskraft 

Härnösands kommun har sedan 2016 ett samverkansavtal med 

Mittuniversitetet för kommunens utvecklings- och tillväxtsatsningar. Genom 

samverkan med det regionala universitetet utvecklas kommunens och 

regionens konkurrens- och attraktionskraft och universitetet får möjlighet att 

utveckla profilområden med nationell och internationell lyskraft. Även 

Region Västernorrland, som är regionalt utvecklingsansvarig för länet samt 

Sundsvall, Timrå och Örnsköldsviks kommuner har pågående 

samverkansavtal med Mittuniversitetet. 

 

Härnösands kommun anslöt 2019 som associerad part i Myndighets-

nätverket. Nätverkets syfte är främst koncentrerad till långsiktig och stabil 

kompetensförsörjning samt kostnadseffektiv förvaltning. Flertalet av de 

aktiviteter som genomförs kan även nyttjas av associerad part. Fem 

Härnösandsplacerade statliga myndigheter är f.n. medlemmar i 

Myndighetsnätverket.  

Samverkan mellan offentliga verksamheter och det privata näringslivet i 

Västernorrland har även utvecklats de senaste åren och en rad 

utvecklingsområden inom GovTech uppmärksammas nu också nationellt och 

internationellt. 

 

Det finns även en tydlig koppling till offentlig verksamhet i länets nya 

regionala utvecklingsstrategi för 2020-2030 Ett Västernorrland – 

Handlingskraft, livskraft och naturkraft. Här lyfts vikten av att arbeta 

strategiskt fram när det gäller att attrahera spets- eller kärnkompetenser, 

oavsett om det handlar om att stärka modern offentlig förvaltning eller länets 

styrkeområden. 
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Tidplan 

Utredningen har i betänkandet angett lämplig tidpunkt för genomförande av 

lokaliseringen och uppstart av den gemensamma kontorsservicen till andra 

kvartalet 2020. Härnösands kommun kommer i nära dialog med 

myndigheterna erbjuda ett fullödigt stöd för en effektiv process. Det kan 

såväl handla om kontakter gällande rekrytering, bostäder och 

medflyttarservice som information om kommunens och länets utbud för god 

livskvalitet genom skolor, natur- och friluftsaktiviteter, kultur mm. 

Härnösands kommun har även tidigare goda erfarenheter av stödjande 

rekryteringsaktiviteter som exempelvis inför Kriminalvårdens etablering av 

säkerhetsfängelset Saltvik i Härnösand. Se bilaga 2. 

 

Slutord 

Som vi i remissvaret beskriver är Härnösand som förvaltningsstad väl 

anpassad för offentlig verksamhet, vilket ger goda förutsättningar för 

ytterligare utökat antal arbetstillfällen utifrån effektiv och kvalitativ statlig 

verksamhet. 

 

I Härnösands tillväxtstrategi lyfts kommunens unikitet som residensstad och 

regionalt administrativt centrum vilket även har identifierats som en av 

kommunens sex tillgångar. Vi ser det som nödvändigt att Härnösand som 

residensstad får samma förutsättningar att utvecklas som övriga 

residensstäder.  

 

Utöver utredningens uppdrag lyfts även i betänkandet idéer på hur man 

ytterligare kan förstärka statens del i Härnösand. Vi ser konkreta förslag 

inom skolmyndighetsområdet men även inom arkiv. Vi ser fram emot en 

fortsatt god dialog med departementet rörande utredningen och dess 

verkställande men också kring andra lokaliseringar och utvecklingar för att 

stärka statens närvaro och residensstaden Härnösand.  

 

Härnösand den 30 januari 2020 

 

 

Andreas Sjölander  

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Ingrid Nilsson 

Kommunstyrelsens1:e vice ordf. 

 

Christina Lindberg 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordf.  

Bilagor 

Bilaga 1 Karta arbets- bostadsmarknadsregion 

Bilaga 2 Myndighetsbrev 2020-01-24 



Stockholm

Gävle

Uppsala

Östersund
Örnsköldsvik

Härnösand

Härnösand

Kramfors

Sollefteå

Örnsköldsvik

Timrå

Sundsvall

Sundsvall

Hudiksvall

Umeå

BILAGA 1

RESTIDER
FLYG 
Sundsvall/Timrå flygplats -  
Stockholm  35 min 

TÅG 
Härnösand-Stockholm 4 tim 20 min
Härnösand - Umeå 1 tim 45 min
Härnösand - Sundsvall 55 min
Härnösand - Kramfors 22 min

BIL
Härnösand - Sundsvall 40 min



  Bilaga 2 
 

 2020-01-24 Dnr 102-709-2020 
 

 

 

 

 

Postadress  Besöksadress Telefon E-post 
Länsstyrelsen, 871 86 Härnösand Nybrogatan 15 0611-34 93 51 Berit.hogman@lansstyrelsen.se 
Residenset, 871 30 Härnösand Stora Torget 1 0611-121 

00 www.lansstyrelsen.se/vasternorrland   

      

Generaldirektörer på:  
Skolverket, Socialstyrelsen,  
Skatteverket, Sida och Kammarkollegiet 

 
  
 
  

Välkommen till Härnösand och Västernorrland! 
 
Den statliga utredningen SOU 2019:33 om en ökad statlig närvaro i 
Härnösands kommun är ute på remiss. Oaktat utfallet av utredningen vill vi 
bjuda in er till en tidig dialog om bland annat våra erfarenheter av statlig 
närvaro och etableringar av myndigheter i länet. Vi är angelägna om att en 
eventuell flytt till Härnösand och Västernorrland blir givande både för er och 
för våra medborgare.  
 
Samverkan, digitalisering, innovationskraft och kompetens kännetecknar vår 
region. 
 
Härnösand kommun erbjuder en rad aktiviteter och resurser för att 
underlätta en verksamhetsflytt till länet. Kommunen har tagit fram några 
förslag på aktiviteter som vi under besöket vill diskutera och utveckla 
tillsammans med er. Det är exempelvis: 
 

- Dedikerade projektledare med ansvar för hela etablerings-processen  
- Inflyttningslots och medflyttarservice för de som flyttar till nytt jobb 

på myndigheterna. 
- Informationsträffar i Stockholm med fokus på Västernorrland och 

Härnösand och vilka möjligheter som finns till ett rikt liv i vårt län. 
- ”Jobb och bo mässa” i Härnösand för att stötta myndigheterna i 

rekryteringen. Detta var en aktivitet som uppskattades när 
Kriminalvården etablerade sitt nya säkerhetsfängelse Saltvik. Vi bjöd 
då in mäklare, fastighetsägare och andra berörda företag och 
arrangerade en mässa med fokus på myndigheternas behov. 

- En digital inflyttningsplattform för de som studerar på distans och vill 
se förutsättningarna för att bo och jobba i Västernorrland.  

- Ett informationsmaterial om länets och kommunens utbud för god 
livskvalitet genom skolor, natur- och friluftsaktiviteter, kultur mm. 

 
Under besöket vill vi också berätta mer om hur vi samarbetar inom länets 
etablerade myndighetsnätverk. I nätverket ingår 18 myndigheter, bland 
annat SPV, CSN, Bolagsverket, DIGG, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska 
myndigheten, Skatteverket och Länsstyrelsen. Vi jobbar med gemensamma 
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Till statsrådet Per Bolund 

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 att ge en särskild utredare 
i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den statliga när-
varon i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från 
flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma 
lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för 
dessa uppgifter. 

Filosofie doktorn Ingegerd Palmér förordnades samma dag till 
särskild utredare. 

Som sekreterare har civilekonomen Svante Eriksson fungerat, 
under perioden november 2018 till februari 2019 på konsultbasis och 
fr.o.m. den 1 mars 2019 som anställd. 

Enligt utredningens direktiv (dir. 2018:100) skulle uppdraget redo-
visas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 april 2019. 
Genom beslut den 11 april 2019 (dir. 2019:14) förlängde regeringen 
dock utredningens slutdatum till den 17 juni 2019. 

Utredningen överlämnar härmed sitt betänkande Ökad statlig 
närvaro i Härnösand (SOU 2019:33).  

Utredningens uppdrag är härmed slutfört.  
 

Stockholm i juni 2019 
 
 

Ingegerd Palmér 
 
      /Svante Eriksson 
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Sammanfattning 

Utredningens uppdrag är att utreda förutsättningarna för att öka den 
statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsupp-
gifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla 
gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands 
kommun för dessa uppgifter. Utredningen ska identifiera och före-
slå arbetsuppgifter motsvarande minst 50 årsarbetskrafter vid lämp-
liga myndigheter, som kan ingå i kontorsgemenskapen. Förslagen ska 
avse avgränsade verksamhetsdelar, inte hela myndigheter. 

Utgångspunkter för val av verksamheter 

Tidigare erfarenheter talar för att omlokalisering från Stockholms-
området till andra delar av landet fungerar bäst för verksamheter som 
kan bli en tydlig resurs i den regionala utvecklingen, samspela väl 
med det lokala näringslivet och bli en del av ett regionalt kluster som 
leder till en arbetsmarknad som kan främja regional tillväxt. Enligt 
utredningen bör omlokalisering från Stockholms län till Härnösand 
därför i första hand övervägas för verksamheter av följande slag: 

• Utvidgning av verksamhet hos myndigheter som i dag bedriver 
verksamhet i Härnösand. Ett tjugotal statliga myndigheter finns 
i dag i Härnösand. Fem av dem har sitt säte i kommunen: Läns-
styrelsen i Västernorrlands län, Ångermanlands tingsrätt, Förvalt-
ningsrätten i Härnösand, Specialpedagogiska skolmyndigheten och 
Överklagandenämnden för studiestöd. Genom de två sistnämnda 
utgör Härnösand i viss mån ett kluster för skol- och högskole-
administrativa frågor, vilket knyter an till kommunens långa tra-
dition som utbildningsort. 

  



Sammanfattning SOU 2019:33 

8 

• Verksamheter hos andra myndigheter som kan bidra till att ut-
veckla befintliga kluster i Härnösand. 

• Verksamheter som i dag inte finns i Härnösand men som kan 
bilda grund för nya kluster.  

Eftersom övervägandena ska avse avgränsade verksamhetsdelar och 
inte hela myndigheter, så anser utredningen att en myndighet bör ha 
en viss minsta storlek för att kunna komma i fråga (förslagsvis minst 
50 årsarbetskrafter). Omfattningen och kvaliteten i de omlokalise-
rade verksamheterna ska också – när de väl är etablerade på den nya 
orten – kunna upprätthållas trots att de bedrivs från en annan ort än 
där myndighetens huvudkontor är beläget.  

I sammanhanget bör också beaktas de effekter och utmaningar 
som omlokalisering medför på kort och lång sikt. Tidigare omloka-
liseringar av statliga myndigheter visar att den berörda verksamheten 
inledningsvis brukar påverkas av en del negativa omställningseffek-
ter. Få i den befintliga personalen brukar följa med till den nya orten. 
Under ett övergångsskede behöver ny personal därför rekryteras 
och läras upp. Under en period, vanligen upp till ett par år, kan myn-
digheternas verksamhet därmed bli svår att upprätthålla med fullgod 
kvalitet. Verksamheten brukar dock återhämta sig efter en tid. Och 
på lite längre sikt märks ofta också positiva omställningseffekter i 
form av bland annat lägre lönenivå, en personal som mindre ofta 
byter arbete och lägre hyreskostnader (delvis uppstår dessa effekter 
redan initialt). 

Utredningens förslag om verksamheter 

Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokalisering till 
Härnösand av följande verksamheter: 

• Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer 

• Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom 
hälso- och sjukvård 

• Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som 
verkets nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån 
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• Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- 
och kommunikationsverksamhet 

• Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar 
och översättare. 

Att förlägga de identifierade verksamheterna till Härnösand bedöms 
inte ha negativ påverkan på deras omfattning och kvalitet – när de 
väl har etablerats på orten. Förhållandena i Härnösand och den vidare 
regionen talar för att den långsiktiga kompetensförsörjningen sanno-
likt kan fungera tillfredsställande. Dagens väl utvecklade system inom 
it och distansoberoende kommunikation (videokonferenssystem 
m.m.) innebär också att den ärendehantering och de kontakter som 
krävs i verksamheterna bör kunna hanteras på ett fullgott sätt från 
Härnösand. 

Sammantaget bedöms en omlokalisering av dessa verksamheter 
medföra att Härnösand kan tillföras cirka 80 årsarbetskrafter. 

Det bör poängteras att de slutliga övervägandena om omlokali-
sering till Härnösand kräver politiska bedömningar som ligger utan-
för utredningens mandat. Utifrån de rent rationalitetsbaserade fak-
torer som en utredning kan beakta går det exempelvis inte att avgöra 
om de fördelar som upp till 80 nya statliga årsarbetskrafter skulle med-
föra för Härnösand – och för regeringens ambition att sprida statlig 
verksamhet över hela landet – överstiger de omställningseffekter som 
med största sannolikhet skulle uppstå hos berörda myndigheter på 
kort sikt. En sådan avvägning måste bygga på politiska bedömningar. 

Utredningens förslag om kontorsgemenskap 

Utredningen föreslår att en gemensam lokallösning med gemensam 
kontorsservice för verksamheter som omlokaliseras till Härnösand 
förläggs till lokaler i anslutning till Specialpedagogiska skolmyndig-
hetens lokaler, som i dag är outhyrda och som kan användas för ända-
målet. Utredningen föreslår också att Specialpedagogiska skolmyn-
digheten (SPSM) ges i uppdrag att fungera som värdmyndighet för 
det berörda myndighetssamarbetet.  

Den föreslagna modellen bygger på att de myndigheter som berörs 
av omlokalisering hyr in sig i den gemensamma lokallösningen och då 
blir andrahandshyresgäster till SPSM. Utredningen förutsätter att de 
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i normalfallet väljer att göra detta. Det kan dock finnas situationer 
då en myndighet avstår från att delta i den gemensamma lösningen, 
t.ex. om omlokaliserade arbetsuppgifter berör en myndighet som 
redan har verksamhet i Härnösand och den hellre vill förlägga verk-
samheten till sina befintliga lokaler. 

De konkreta detaljerna i samverkan mellan värdmyndigheten 
SPSM och andrahandshyresgästerna – dvs. frågor som vilka tjänster 
som ska ingå i den gemensamma kontorsservicen samt hur ansvaret 
och kostnaderna för lokaler och kontorsservice ska fördelas – måste 
rimligen framförhandlas och regleras mellan de berörda parterna. 
Utredningen rekommenderar att man då tillämpar den modell som 
Statskontoret har tagit fram för sin roll som värdmyndighet i en mot-
svarande samverkan. Statskontorets modell har utvecklats genom en 
cirka tioårig erfarenhet som värd för ett samarbete kring lokaler och 
kontorsstöd med andra myndigheter. Utredningen bedömer att Stats-
kontorets modell är heltäckande och väl fungerande, avseende såväl 
vad samarbetet omfattar och hur kostnaderna fördelas som den 
skriftliga form som samarbetet regleras i. 

De tilltänkta lokalerna är funktionella och av god standard, men 
kräver viss uppfräschning innan inflyttning. Från det att beslut fattas 
om att hyra lokalerna torde det därför ta 3–6 månader innan de kan 
vara inflyttningsklara. Med beaktande av detta samt regeringens 
beredningstid för förslagen och nödvändigt omställningsarbete hos 
berörda myndigheter, så torde en lämplig tidpunkt för att genomföra 
omlokaliseringarna och starta den gemensamma kontorsservicen vara 
någon gång under andra kvartalet 2020. 

Utredningen bedömer att upphandlingslagstiftningen inte aktuali-
seras av den föreslagna samverkan. 
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1 Utredningens uppdrag 

I detta kapitel ges först en bakgrund till utredningsuppdraget (1.1). 
Därefter beskrivs utredningens direktiv (1.2) och genomförande (1.3). 
Slutligen redogörs för betänkandets disposition (1.4). 

1.1 Bakgrund 

Statliga myndigheter, och därmed statliga arbetstillfällen, är ojämnt 
fördelade över landet. Det framgår av Statskontorets rapport Statliga 
myndigheters lokalisering – Ett samlat underlag från 2016.1 Rapporten 
visar också att antalet statliga arbetstillfällen ökade mest i Stockholms 
län under perioden 2008–2014, medan Västernorrlands län är det län 
där antalet statliga arbeten minskade mest under samma period. 

Regeringen har inlett ett arbete med att stärka den statliga när-
varon i hela landet, inklusive i storstädernas ytterområden. En del i 
det är omlokalisering av statliga myndigheter.2 Under mandatperio-
den 2014–2018 fattade regeringen beslut om omlokaliseringar (helt 
eller delvis) från Stockholm som berör 20 olika myndigheter. Den 
sammantagna bilden när det gäller nya myndigheter, omlokaliser-
ingsbeslut och myndigheters utökning av verksamhet i olika delar av 
landet, är att det rör omkring 2 000 jobb runt om i Sverige. Lokali-
seringarna på de nya orterna var i flertalet fall tänkta att vara avslu-
tade under 2018 respektive 2019. 

I enlighet med ambitionen att sprida statlig verksamhet över hela 
landet har regeringen beslutat att den statliga närvaron i Härnösand 
bör utökas. 

I Västernorrlands län, där Härnösand är residensstad, fanns 2014 
ungefär 6 300 statligt förvärvsarbetande, enligt den tidigare nämnda 
                                                                                                                                                          
1 Statskontoret (2016) Statliga myndigheters lokalisering – Ett samlat underlag (Statskontoret 
2016:8). 
2 Prop. 2017/18:1 utg. omr. 2 avsnitt 5. 
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rapporten från Statskontoret. Sedan dess har ytterligare statliga 
arbetstillfällen försvunnit från i synnerhet Härnösand. En väsentlig 
förändring var när Mittuniversitetets campus Härnösand omlokali-
serades till Sundsvall inför höstterminen 2016. Även Arbetsmiljö-
verket och Migrationsverket har nyligen avvecklat sina verksamheter 
i Härnösand. 

Västernorrlands län har cirka 245 000 invånare. Länet har sju kom-
muner. Klart störst av dessa är Sundsvall med cirka 99 000 invånare, 
följt av Örnsköldsvik (cirka 56 000) och Härnösand (cirka 25 000).3 

1.2 Uppdraget enligt direktiven 

Utredningens direktiv (dir. 2018:100) antogs av regeringen i augusti 
2018. Uppdraget är enligt direktiven att utreda förutsättningarna för 
att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla 
arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och till-
handahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i 
Härnösands kommun för dessa uppgifter. 

Enligt direktiven ska utredningen 

• identifiera och föreslå arbetsuppgifter, motsvarande minst 50 års-
arbetskrafter vid lämpliga myndigheter, som kan ingå i kontors-
gemenskapen, 

• lämna förslag till vilken aktör som ska ansvara för lokaler och den 
gemensamma kontorsservicen samt vilka tjänster som ska ingå i 
servicen, 

• analysera och föreslå hur ansvaret och kostnaderna för lokaler 
och kontorsservice ska fördelas, inklusive kostnaderna för upp-
byggnaden av kontorsgemenskapen och kontorsservicen, 

• vid behov lämna förslag till uppdrag till berörda myndigheter och 
nödvändiga författningsändringar, 

  

                                                                                                                                                          
3 Statistiska centralbyråns statistik Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2018 och 
befolkningsförändringar 2018. 
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• särskilt överväga om en gemensam kontorsservice aktualiserar 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, samt 

• redovisa de analyser och bedömningar som ligger till grund för 
förslagen. 

I direktiven anges också att om utredningen anser det vara möjligt 
att införa gemensamma kontorslösningar, så ska lämplig tidpunkt 
för genomförandet av förslagen anges. Vidare sägs att om förslaget 
avser något annat än administrativa arbetsuppgifter, så ska hänsyn 
tas till de berörda myndigheternas särskilda behov av kompetens-
försörjning. 

Enligt direktiven ska en utgångspunkt vara att förslagen inte får 
försämra Sveriges säkerhet, informationssäkerheten eller myndig-
heternas möjlighet att genomföra sina uppdrag. Förslagen ska också 
vara kostnadsneutrala för staten. 

I direktiven anges också att utredningen, utöver vad som framgår 
av kommittéförordningen (1998:1474), ska redovisa verksamhets-
mässiga och personella konsekvenser av förslagen samt särskilt bedöma 
effekterna på sysselsättningen i Härnösand. 

Vidare ska utredningen samråda med Kammarkollegiet, Statens 
servicecenter och Arbetsgivarverket samt samråda med berörda myn-
digheter och i övrigt med de myndigheter som utredningen bedömer 
vara relevanta. Enligt direktiven ska utredningen också särskilt ta del 
av erfarenheter från de myndigheter som för närvarande delar lokaler 
och kontorsstöd. Slutligen anges att utredningen ska hålla Länsstyrel-
sen i Stockholms län, landstinget i Västernorrlands län och berörda 
centrala arbetstagarorganisationer informerade om arbetet samt ge dem 
möjlighet att framföra synpunkter. 

Enligt direktiven ska uppdraget redovisas till regeringen (Finans-
departementet) senast den 30 april 2019. Genom beslut den 11 april 
2019 (dir. 2019:14) har regeringen dock förlängt utredningens slut-
datum till den 17 juni 2019. 

I bilagorna 1 och 2 återges utredningens direktiv i sin helhet. 
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1.3 Utredningens genomförande 

Utredningens uppdrag kan sägas bestå av två delar, vilka också natur-
ligen inneburit två på varandra följande faser i utredningsarbetet. 
Den första delen har handlat om att identifiera tänkbara arbetsupp-
gifter – motsvarande minst 50 årsarbetskrafter – vid Stockholmsbase-
rade myndigheter som lämpligen skulle kunna förläggas till Härnösand. 
Den andra delen har handlat om att analysera hur ett antal mer eller 
mindre praktiska konsekvenser av en sådan omlokalisering kan hanteras. 

Vad gäller den första delen har utredningen haft numerären 
50 årsarbetskrafter som primär utgångspunkt och inte i vilken mån 
de tänkbara arbetsuppgifterna handlar om kärn- eller stödverksam-
het. Tillvägagångssättet har varit att utredningen först har identifie-
rat tänkbara arbetsuppgifter vid ett antal myndigheter och sedan 
diskuterat förutsättningarna med ledande företrädare för dessa myn-
digheter. En utgångspunkt har då varit att det ska vara avgränsade 
verksamhetsdelar, inte hela myndigheter, som föreslås för en omloka-
lisering till Härnösand. En närmare beskrivning av utredningens metod 
och kriterier för valet av myndigheter ges i senare kapitel. 

En väsentlig del i utredningsarbetet har varit de möten och andra 
kontakter som utredningen har haft med ett stort antal intressenter 
i syfte att inhämta synpunkter. Utöver avstämningsmöten med upp-
dragsgivaren (Finansdepartementet), har dessa kontakter omfattat 
tre typer av aktörer: myndigheter i vilka utredningen har identifierat 
verksamheter som kan vara tänkbara att omlokalisera till Härnösand, 
myndigheter m.fl. som utredningen enligt direktiven ska informera 
eller samråda med, samt myndigheter m.fl. i Härnösand.  

I arbetet har utredningen därmed varit i kontakt med följande 
organ (kontakterna har i huvudsak varit med myndighetschef eller 
motsvarande). 
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Som underlag för sitt arbete har utredningen också tagit del av en 
mängd skriftligt material, av vilket väsentligare källor anges löpande 
i betänkandet. 

1.4 Betänkandets disposition 

Den fortsatta framställningen har disponerats på följande sätt. 
I kapitel 2 redovisas utredningens överväganden om lämpliga 

verksamheter att omlokalisera från Stockholms län till Härnösands 
kommun. 

I kapitel 3 analyseras hur gemensamma lokaler med gemensam 
kontorsservice kan inrättas i Härnösands kommun för att husera de 
myndighetsuppgifter som föreslås omlokaliseras från Stockholms 
län. 

I kapitel 4 redovisas utredningens konsekvensanalys. 
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2 Tänkbar verksamhet 
för omlokalisering 

I detta kapitel redovisas utredningens överväganden om lämpliga 
verksamheter att omlokalisera från Stockholms län till Härnösands 
kommun. Först diskuteras utgångspunkter för analysen (2.1) och där-
efter redovisas utredningens överväganden (2.2). Slutligen görs vissa 
reflektioner kring utredningsuppgiften som sådan (2.3). 

2.1 Utgångspunkter för analysen 

Utredningen ska identifiera tänkbara arbetsuppgifter – motsvarande 
minst 50 årsarbetskrafter – vid myndigheter baserade i Stockholms 
län som lämpligen skulle kunna förläggas till Härnösands kommun. 
En utgångspunkt är också att det ska handla om avgränsade verksam-
hetsdelar, inte hela myndigheter, som föreslås för en omlokalisering 
till Härnösand.  

Som bakgrund till de överväganden som redovisas i avsnitt 2.2 
diskuterar utredningen i detta avsnitt några faktorer och förutsätt-
ningar som ger en ram för analysen. Det handlar om vilka urvals-
kriterier som är lämpliga att använda, hur stor urvalspopulationen är, 
hur den statliga närvaron i dag ser ut i Härnösand samt vissa ut-
maningar och effekter av omlokalisering som särskilt bör beaktas. 

2.1.1 Kriterier för val av myndighetsverksamheter 

I arbetet med att identifiera lämpliga kandidater för placering i 
Härnösand har utredningen tagit sin utgångspunkt i de erfarenheter 
som gjorts i samband med tidigare omlokalisering av verksamhet 
från Stockholmsområdet till andra delar av landet. I korthet visar 
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dessa erfarenheter följande, vad gäller vilka typer av verksamhet som 
är mer respektive mindre lämpliga att omlokalisera.1 

I första hand bör omlokalisering övervägas för verksamheter som 
kan 

• bli en tydlig resurs i den regionala utvecklingen, 

• samspela väl med det lokala näringslivet, och 

• bli del av ett regionalt kluster som leder till en arbetsmarknad som 
kan främja regional tillväxt. 

Omlokalisering är mindre lämpligt för verksamheter som känne-
tecknas av någon eller flera av följande förutsättningar: 

• Placeringen i Stockholm har en försvarsstrategisk betydelse eller 
är på annat sätt viktig för rikets säkerhet. 

• Verksamheten avser rättsvårdande eller brottsbekämpande upp-
gifter i vilka det är svårt att över huvud taget tolerera negativa om-
ställningseffekter i form av personalavhopp och tempoförluster. 

• Verksamheten är beroende av särskild infrastruktur eller specia-
liserade lokaler i Stockholm. 

• Verksamhetens utförande kräver lokal närvaro i Stockholmsom-
rådet, t.ex. Stockholmsbaserad operativ tillsyn eller om tvingande 
regler kräver att enskilda ska kunna göra personliga besök vid 
myndigheten. 

• Verksamheten kräver mycket olikartade materiella bedömningar 
och särskilda aktiviteter (omlokalisering är enklare för verksam-
het som handlar om återkommande och mer rutinartade arbets-
moment). 

• Verksamheten ställer särskilt höga och specialiserade krav på per-
sonalens kompetens, som gör att rekryteringar på annan ort är 
svåra att genomföra. 

                                                                                                                                                          
1 Kriterierna är hämtade från Statens servicecenter (2017) Samordning och omlokalisering av 
myndighetsfunktioner. I den rapporten finns en genomgång av utvärderingar och erfarenheter 
av tidigare omlokaliseringar. 
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Mot bakgrund av dessa kriterier bedömer utredningen att omloka-
lisering från Stockholms län till Härnösand i första hand bör över-
vägas för verksamheter av följande slag: 

• Utvidgning av verksamhet hos myndigheter som i dag bedriver 
verksamhet i Härnösand. 

• Verksamheter hos andra myndigheter som kan bidra till att ut-
veckla befintliga kluster i Härnösand. 

• Verksamheter inom sektorer som i dag inte finns i Härnösand 
men som kan bilda grund för nya kluster.  

I samtliga fall bör det handla om verksamheter som – utan negativ 
påverkan på omfattning och kvalitet – är möjliga att bedriva från en 
annan ort än där myndighetens huvudkontor är beläget. 

2.1.2 Hur stor är urvalspopulationen? 

I utredningens direktiv anges att de arbetsuppgifter som kan bli 
aktuella för omlokalisering till Härnösand ska avse verksamhet från 
ett antal statliga myndigheter, som i dag bedrivs i Stockholms län. 

Även om direktiven talar om verksamhet som ”bedrivs” har utred-
ningen i första hand koncentrerat sig på myndigheter vars huvud-
kontor är beläget i Stockholms län. Den avgränsningen har tillämpats 
i den mer systematiska genomgång som gjorts av tänkbara verksam-
heter. I andra hand har dock utredningen även – på ett mer ad hoc-
mässigt sätt – studerat vissa myndigheter med huvudkontor på annan 
ort men med omfattande verksamhet i Stockholms län. 

Enligt Statistiska centralbyråns myndighetsregister finns det cirka 
135 statliga förvaltningsmyndigheter med huvudkontor i Stockholms 
län. 

Enligt utredningens mening bör dock omlokalisering i detta fall 
– då det ska handla om avgränsade verksamhetsdelar och inte hela 
myndigheter – endast övervägas för myndigheter över en viss minsta 
storlek. Om verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt 
ter det sig i normalfallet inte rationellt att dela upp verksamheten i 
små myndigheter på flera orter. Exakt var denna gräns går är svårt 
att säga, men utredningen har antagit att en myndighets verksamhet 
bör ha en omfattning som åtminstone överstiger 50 årsarbetskrafter 
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för att det ska vara rimligt att överväga en lokalisering till mer än en 
ort. Av de cirka 135 myndigheterna med huvudkontor i Stockholms 
län är det knappt 60 stycken vars verksamheter krävde färre än 
50 årsarbetskrafter 2018. 

Vidare är det bland de Stockholmsbaserade myndigheterna med 
fler än 50 årsarbetskrafter åtminstone 30–35 stycken för vilka det 
enligt utredningens mening framstår som mindre lämpligt eller direkt 
olämpligt att överväga omlokalisering av delar av verksamheten. Det 
handlar bl.a. om museer, högskolor och verksamheter med försvars- 
eller säkerhetskopplingar som gör dem mindre lämpliga att omloka-
lisera. Till denna grupp räknar vi också myndigheter för vilka reger-
ingen redan beslutat att delar av verksamheten ska omlokaliseras från 
Stockholm till andra orter än Härnösand. 

Sammantaget skulle detta tala för att det finns 40–45 myndigheter 
med huvudkontor i Stockholms län för vilka det – givet de utgångs-
punkter som gäller för utredningen – skulle kunna vara rimligt att 
överväga omlokalisering av delar av verksamheten till Härnösand.  

Bland dessa 40–45 myndigheter finns dock något tiotal myndig-
heter som utöver sitt huvudkontor i Stockholm i dag också bedriver 
regionaliserad verksamhet utan representation i Härnösand. Det 
framstår som mindre rationellt att i dessa fall omlokalisera verksam-
het till en ort som ligger utanför den regionaliserade kontorsstruktur 
som myndigheterna bedömt vara ändamålsenlig. Flera av dessa 
myndigheter har också verksamhet på orter nära Härnösand, främst 
Sundsvall men också bl.a. Östersund.2  

Många av dessa 40–45 tänkbara, Stockholmsbaserade myndighe-
ter bedriver dock endast verksamhet i Stockholm. Flera av dessa 
myndigheter är relativt stora. Det gäller framför allt för Skolverket 
och Socialstyrelsen, som båda har fler än 600 årsarbetskrafter, och 
Finansinspektionen, som har fler än 450 årsarbetskrafter. Å andra 
sidan är ett tiotal av dessa myndigheter också relativt små (med färre 
än 100 årsarbetskrafter vardera) även om de överstiger den tröskel 
utredningen angav i inledningen. 

                                                                                                                                                          
2 I Sundsvall har t.ex. Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten 
och Åklagarmyndigheten kontor och i Östersund t.ex. Tillväxtverket och Åklagarmyndigheten. 
Ett annat exempel är Försäkringskassan som i Sundsvall bl.a. har sitt centrum för myndig-
hetens it-verksamhet. Några Stockholmsbaserade myndigheter har också kontor på orter nära 
Härnösand utan att de i övrigt har en regionaliserad verksamhet, t.ex. Folkhälsomyndigheten 
och Naturvårdsverket i Östersund. 
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I sammanhanget bör också beaktas att ett antal av de myndigheter 
som har huvudkontor utanför Stockholms län också bedriver 
Stockholmsbaserad verksamhet. I många fall handlar det då främst om 
verksamhet som direkt berör Stockholmsregionen och därför inte är 
lämplig att omlokalisera. Men uppskattningsvis finns det något tiotal 
myndigheter som har sitt huvudkontor utanför Stockholms län och 
som vid ett Stockholmskontor bedriver mer omfattande verksamhet 
av generell, landsövergripande karaktär. I dessa fall skulle omlokaliser-
ing kunna bli aktuell.  

Mot ovanstående bakgrund kan bedömas att den reella popula-
tionen av myndigheter för vilka det – givet de utgångspunkter som 
gäller för utredningen – är rimligt att överväga omlokalisering av 
delar av verksamheten till Härnösand sammantaget torde uppgå till 
25–30 stycken. 

2.1.3 Dagens statliga närvaro i Härnösand 

I dag bedriver ett tjugotal statliga myndigheter verksamhet i 
Härnösand. Därtill finns några ytterligare större myndigheter (fram-
för allt Arbetsmiljöverket, Migrationsverket och Mittuniversitet) som 
till nyligen hade verksamhet i kommunen men nu har lämnat. 

Utredningen har diskuterat lokaliseringsfrågor och förutsätt-
ningarna för att bedriva verksamhet, och eventuellt expandera den, i 
Härnösand med ett antal av de myndigheter som i dag har verksam-
het i kommunen. 

Myndigheter med säte i Härnösand 

Av de statliga myndigheter som i dag finns i Härnösand har fem 
stycken sitt säte i kommunen. Det handlar om Länsstyrelsen i Väster-
norrlands län, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Överklagande-
nämnden för studiestöd, Ångermanlands tingsrätt och Förvaltnings-
rätten i Härnösand. 

Av myndigheterna med säte i Härnösand har Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län flest anställda i kommunen, med cirka 200 perso-
ner. Länsstyrelsen utför sedvanliga länsstyrelseuppgifter. Därtill är 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län en av de sju länsstyrelser till vilka 
vissa ärendegrupper sedan några år tillbaka har koncentrerats, vilket 
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innebär att den berörda länsstyrelsen i dessa fall handlägger frågorna 
även åt angränsande län.3  

Härnösand har en lång tradition som utbildningsort, inklusive 
olika högre utbildningsinstitutioner såsom lärarseminarium, sjöbefäls-/ 
navigationsskola och Mitthögskolan-/universitetet. I dag är denna 
verksamhet av mer begränsad omfattning, men det erbjuds bl.a. vissa 
yrkeshögskoleutbildningar i kommunen.  

Genom att Specialpedagogiska skolmyndigheten och Överkla-
gandenämnden för studiestöd är lokaliserade till Härnösand kan dock 
sägas att kommunen fortfarande i viss mån utgör ett kluster för skol- 
och högskoleadministrativa frågor. I korthet kan dessa myndigheter 
beskrivas på följande sätt: 

• Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ansvarar bl.a. för 
specialpedagogiskt stöd och för utbildning i specialskolan. SPSM, 
som totalt har cirka 1 200 anställda, är till stor del en tjänsteut-
övande myndighet, med bl.a. nationella och regionala special-
skolor runt om i landet (en av dessa, Kristinaskolan, finns f.ö. i 
Härnösand). Sakverksamheten är indelad i fyra verksamhetsområ-
den: specialskola, specialpedagogiskt stöd, kunskapsutveckling samt 
stöd och styrning. Huvudkontoret har legat i Härnösand sedan 
myndigheten bildades 2008. Enligt vad myndighetens general-
direktör har framfört till utredningen har SPSM en uttalad ambi-
tion att rekrytera till och växa i Härnösand och sedan 2008 har 
antalet anställda vid huvudkontoret i stort sett fördubblats, från 
drygt 30 till drygt 60 personer. Därtill har SPSM vid Kristinaskolan 
ytterligare cirka 50 anställda i Härnösand. 

• Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) är en mindre myn-
dighet som helt finns i Härnösand. Dess uppgift är att bl.a. pröva 
Centrala studiestödsnämndens beslut i studiestödsärenden. Kansliet 
för ÖKS, som har ett tjugotal medarbetare, svarar för beredning 
och föredragning av ärendena. ÖKS handlägger 5 000 till 6 000 ären-
den per år, varav flertalet avgörs av myndighetschefen eller den 
biträdande myndighetschefen. Inom myndigheten finns också ett 
särskilt beslutsorgan, Överklagandenämnden, som avgör mer prin-
cipiellt viktiga ärenden. Den sammanträder cirka åtta gånger per 

                                                                                                                                                          
3 Prop. 2011/12:31 Ändring av viss länsstyrelseverksamhet. Berörda ärendekategorier är bl.a. 
frågor om medborgarskap, överförmyndare, begravningar, pantlåneverksamhet, bilskrotning, 
ensamrätt till sjunket gods, lönegaranti, deponerade medel, Allmänna arvsfonden, härads-
allmänningar, bevakningsföretag, och bitillsyn. 
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år och består av myndighetschefen, en ordförande, en vice ord-
förande samt fem övriga ledamöter. 

Myndigheter med säte i Stockholms län 

Bland Stockholmsbaserade myndigheter som i dag har verksamhet i 
Härnösand kan bl.a. nämnas Försäkringskassan, Pensionsmyndig-
heten och Skatteverket, som erbjuder tjänster via ett lokalt service-
kontor i kommunen. Verksamheten med lokala servicekontor kom-
mer fr.o.m. den 1 juni 2019 att övergå i Statens servicecenters regi 
(denna myndighet har sitt säte i Gävle).  

Skatteverket har också ett särskilt kontor i Härnösand med  
40–45 anställda. Till detta har koncentrerats vissa uppgifter inom 
verksamhetsgrenarna folkbokföring och bouppteckningar. Kontoret 
arbetar bl.a. med ärenden som rör äktenskapsregistret och ärenden 
som rör utlämnande av offentliga uppgifter i samband med offentlig 
upphandling. I Västernorrland har Skatteverket också kontor i 
Sundsvall och Sollefteå. 

En annan Stockholmsbaserad myndighet med relativt stor verk-
samhet i Härnösand är Riksarkivet. Myndighetens linjeorganisation 
är indelad i fem avdelningar, däribland en nationell respektive en 
regional avdelning med arkivenheter. Den regionala avdelningen 
utgörs av de sju s.k. landsarkiven, vilka fram till 2010 var självstän-
diga myndigheter. Ett av landsarkiven finns i Härnösand. Det är det 
största landsarkivet med drygt 50 anställda (av totalt drygt 500 an-
ställda i myndigheten). Riksarkivet har även annan verksamhet i 
Västernorrlands län, i form av Mediekonverteringscentrum (MKC) 
i Fränsta i Ånge kommun (med cirka 60 anställda) och Svensk arkiv-
information (SVAR) i Ramsele i Sollefteå kommun (med knappt 
30 anställda).4 

Vidare har Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) 
viss verksamhet i Härnösand, i form av myndighetens utbildnings-
verksamhet för partners (Sida Partnership Forum). I sammanhanget 
kan nämnas att det utöver Sidas verksamhet i Härnösand också finns 

                                                                                                                                                          
4 I Härnösand finns f.ö. även annan arkivrelaterad verksamhet. På Kusthöjden, f.d. KA5:s 
område i Härnösand, finns Arkivcentrum Nord. Verksamheten har pågått sedan 2002 och är 
ett samarbete mellan flera arkivinstitutioner – utöver landsarkivet även Föreningsarkivet 
Västernorrland, Härnösands kommunarkiv och Näringslivsarkiv i Norrland. Vidare har Mitt-
universitetet bedrivit utbildning och forskning inom arkiv- och informationsvetenskap sedan 
slutet av 1980-talet – tidigare med lokalisering till Härnösand, men numera i Sundsvall. 
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annan verksamhet inom samma intressesfär i länet. I Kramfors 
kommun (cirka fyra mil nordväst om Härnösand) ligger således 
Sandöskolan, som tidigare var en utbildningsinstitution för bistånds-
arbetare, men numera utgörs av verksamhet av Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (som har sitt säte i Karlstad) och Folke 
Bernadotteakademin (med huvudkontor vid Sandö). 

Vidare har Försvarsmakten en mindre verksamhet i Härnösand, i 
form av utbildning för hemvärnet i delar av Norrland samt några an-
ställda som arbetar med it- och kommunikationsfrågor. På försvars-
området har också Försvarets materielverk (FMV) en testanläggning 
för sjöburna system utanför Härnösand. Denna administreras under 
ledning av FMV:s provplats i Vidsel i Norrbottens län.  

Av Stockholmsbaserade myndigheter har även Arbetsförmedlingen, 
Polisen och Statens fastighetsverk (förvaltar bl.a. länsresidenset) repre-
sentation i Härnösand. Beträffande Arbetsförmedlingen bör dock 
sägas att kontoret i Härnösand är ett av de cirka 130 kontor som 
myndigheten i mars 2019 meddelade att man planerar att stänga. 

Myndigheter med säte på annan ort 

Ett flertal myndigheter med säte på andra orter bedriver verksamhet i 
Härnösand. Ett exempel är Kriminalvården (med säte i Norrköping) 
som har en relativt stor verksamhet i Härnösand. Myndighetens 
regionkontor för Region Nord ligger i Härnösand. Vidare finns i 
kommunen bl.a. Frivården Härnösand, vars upptagningsområde är 
kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. 
I Härnösand ligger också anstalten Saltvik, som är en av landets tre 
anstalter med den högsta säkerhetsklassen. Saltviksanstalten öppna-
des 2010 och har cirka 250 anställda.  

Bland annan myndighetsverksamhet i Härnösand kan nämnas att 
Skogsstyrelsen (säte i Jönköping) i kommunen har kontor för distrikt 
Västernorrland, att Kustbevakningen (säte i Karlskrona) där har en 
kustbevakningsstation och att Lantmäteriet (säte i Gävle) där har 
lantmäteri- och fastighetsinskrivningskontor. Lantmäteriet har cirka 
50 anställda i Härnösand. 

Vidare bör nämnas Transportstyrelsen (säte i Norrköping), som 
bedriver viss verksamhet avseende handläggning av körkortsärenden 
i Härnösand. Även vissa andra myndigheter har representation i 
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kommunen, såsom Fortifikationsverket (säte i Eskilstuna) och 
Trafikverket (säte i Borlänge). Trafikverket har cirka 120 anställda i 
Härnösand. 

2.1.4 Utmaningar med och effekter av omlokalisering 

I överväganden om lämpliga verksamheter att omlokalisera måste 
man beakta både vad som är tänkbart i mer teoretisk mening och vad 
som är lämpligt utifrån mer praktiska aspekter. Därtill påverkas 
övervägandena av vilka effekter och utmaningar som omlokaliser-
ingen medför på såväl kort som lång sikt. 

Vad gäller effekter på kort och lång sikt visar de erfarenheter som 
gjorts vid tidigare omlokaliseringar av statliga myndigheter att den 
berörda verksamheten inledningsvis påverkas av en del negativa om-
ställningseffekter. Dessa hänger i mycket samman med att få i den 
befintliga personalen brukar följa med till den nya orten. Under ett 
övergångsskede brukar ny personal därför behöva rekryteras och 
läras upp. Under en period, vanligen upp till ett par år, kan myndig-
heternas verksamhet därmed bli svår att upprätthålla med fullgod 
kvalitet. Erfarenheten från tidigare omlokaliseringar är dock att 
verksamheten vanligtvis återhämtar sig efter en tid. Och på lite längre 
sikt märks ofta också positiva omställningseffekter i form av bland 
annat lägre lönenivå, en personal som mindre ofta byter arbete och 
lägre hyreskostnader (delvis uppstår dessa effekter redan initialt).5  

Vad gäller mer långsiktiga positiva effekter bör också sägas att för 
rätt verksamhet torde en omlokalisering kunna medföra verksam-
hetsmässiga synergieffekter såväl för den tillkommande verksamheten 
som för befintlig verksamhet på orten. Som framgått av avsnitt 2.1.1 
är således en generell erfarenhet från tidigare omlokaliseringar att de 
mest lyckade fallen har handlat om verksamheter som kan bli en 
tydlig resurs i den regionala utvecklingen, samspela väl med det 
lokala näringslivet och bli del av ett regionalt kluster som leder till 
en arbetsmarknad som kan främja regional tillväxt. 

Givet de utgångspunkter som gäller för utredningen ser vi fram-
för allt två mer långsiktiga utmaningar för berörda myndigheter – 

                                                                                                                                                          
5 För erfarenheter av tidigare omlokaliseringar se t.ex. Riksrevisionen (2009) Omlokalisering 
av myndigheter (RiR 2009:30), Statens servicecenter (2017) Samordning och omlokalisering av 
myndighetsfunktioner och Statskontoret (1989) Omlokalisering av statlig verksamhet – utvär-
dering av utflyttningen på 70-talet. Huvudrapport (Statskontoret 1989:8A). 
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när de kortsiktiga omställningseffekterna väl har hanterats och verk-
samheten är etablerad och fungerande på den nya orten. Det handlar 
dels om att kunna hantera de nackdelar som finns med att inte längre 
ha en direkt fysisk koppling till myndigheten i övrigt, dels om att 
kompetensförsörjningen måste fungera på den nya orten.  

För de 25–30 myndigheter som ingår i den urvalspopulation ut-
redningen identifierade i avsnitt 2.1.2 bedöms dessa mer långsiktiga 
utmaningar vara hanterbara vid en omlokalisering av delar av verk-
samheten till Härnösand. Vad gäller den fysiska kopplingen talar två 
faktorer för detta. Dels att verksamheter med ett oundgängligt behov 
av fysisk närvaro i Stockholms län p.g.a. exempelvis försvars- eller 
säkerhetskopplingar e.d. har exkluderats från populationen. Dels att 
dagens it-system och kommunikationsteknik (i form av smarta tele-
foner, videokonferenssystem m.m.) är så välutvecklade att nackdelarna 
med avsaknad av fysisk närvaro får anses vara överkomliga. Vidare 
bedömer utredningen att den långsiktiga kompetensförsörjningen 
för de verksamheter som lokaliseras till Härnösand sannolikt kan fun-
gera tillfredsställande. För det talar bl.a. att Härnösand har en lång och 
omfattande erfarenhet av statlig administration, att Härnösand med 
närliggande kommuner utgör ett upptagningsområde med relativt 
stor befolkning och hög utbildningsnivå6 och att det finns universi-
tet relativt nära Härnösand (Mittuniversitetet i Sundsvall och Umeå 
universitet). 

I sina överväganden om tänkbara verksamheter att omlokalisera 
till Härnösand har utredningen sökt bedöma vad som skulle vara 
rationellt och ändamålsenligt i ljuset av de principer, kriterier, erfaren-
heter och utmaningar som har redovisats ovan. Innan vi i nästa 
avsnitt går in på analysen av konkreta verksamheter bör dock sägas 
att den yttersta lämplighetsbedömningen knappast går att göra av en 
utredning inom kommittéväsendet, utan måste baseras på politiska 
bedömningar. Den politiska avvägning det då främst handlar om är 
att bedöma om de fördelar som ett antal nya statliga årsarbetskrafter 
skulle medföra för Härnösand – och i vidare mening för regeringens 
ambition att sprida statlig verksamhet över hela landet – överstiger 

                                                                                                                                                          
6 Härnösand ingår i den FA-region som har Sundsvall som största kommun. Med FA-region 
(funktionell analysregion) avses en region inom vilken människor kan bo och arbeta utan att 
behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen i FA-regioner är främst tänkt att användas 
vid regionala analyser. Se: https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-
indelningar/fa-regioner.html 
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och motiverar de omställningseffekter som med största sannolikhet 
skulle uppstå hos berörda myndigheter. 

2.2 Tänkbara verksamheter 

Förslag: Utredningen föreslår att regeringen överväger omlokali-
sering till Härnösand av Skolverkets verksamhet avseende lärar-
legitimationer, delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende 
legitimationer inom hälso- och sjukvård, Skatteverkets verksam-
het avseende registervård för de register som verkets nuvarande 
verksamhet i Härnösand utgår ifrån, delar av verksamheten avse-
ende Sidas strategi för informations- och kommunikationsverk-
samhet, samt Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisa-
tion av tolkar och översättare. 

Sammantaget bedöms detta medföra att Härnösand kan till-
föras cirka 80 årsarbetskrafter. 

 
Mot bakgrund av de resonemang som redovisats i avsnitt 2.1 har 
utredningen sökt identifiera verksamheter som kan vara lämpliga att 
omlokalisera till Härnösand. 

2.2.1 Verksamheter som knyter an till dagens skolkluster 

Som nämndes i avsnitt 2.1.3 utgör Härnösand i viss mån ett kluster 
för skol- och högskoleadministrativa frågor, genom att Special-
pedagogiska skolmyndigheten och Överklagandenämnden för studie-
stöd är lokaliserade till kommunen. Utredningen har identifierat en 
typ av verksamhet som knyter an till detta och som skulle kunna vara 
lämplig att omlokalisera till Härnösand. 
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Handläggning av legitimationsärenden 

Skolverkets verksamhet avseende legitimation för lärare 
och förskollärare 

År 2011 beslutade riksdagen att införa legitimation för lärare och 
förskollärare. Skolverket tilldelades uppgiften att pröva ansökningar 
och besluta om legitimationer, vilket verket arbetat med sedan 2013. 
Uppgiften innebär att Skolverket, som är behörig myndighet för lärar-
yrket och förskolläraryrket, efter ansökan ska meddela legitimation till 
en lärare eller en förskollärare som har en behörighetsgivande examen. 
Skolverket har även vissa kompletterande uppgifter (bedöma ansök-
ningar om kompletterad legitimation med ytterligare behörighet och 
föra register över de legitimerade). 

År 2018 beslutade Skolverket i cirka 14 000 ärenden om lärar-
legitimation och ytterligare behörighet. Ärendeinflödet har minskat 
jämfört med tidigare år. Nedgången beror främst på att antalet an-
sökningar grundat på en äldre examen har minskat över tid. Som 
jämförelse fattades cirka 59 000 beslut både 2015 och 2012 och cirka 
96 000 beslut 2013. Kostnaderna för verksamheten med legitimatio-
ner uppgick till cirka 48 miljoner kronor 2018.7 

Verksamheten sorterar under Skolverkets avdelning för hand-
läggning och är indelad i två enheter. Vid verksamhetens start skedde 
en stor rekrytering. I takt med att ärendemängden minskat har också 
antalet handläggare minskat. I dagsläget arbetar totalt 40–45 perso-
ner vid de två enheterna.8 Totalt hade Skolverket cirka 780 anställda 
2018. Verksamheten bedrivs i Stockholm. 

Utredningen bedömer att Skolverkets verksamhet avseende lärar-
legitimationer rimligen bör kunna bedrivas på annan ort än i Stockholm. 
Det handlar om en i hög grad dokumentbaserad ärendehandläggning 
med begränsade verksamhetsmässiga kopplingar till myndighetens 
övriga verksamhet. Med dagens utvecklade it-verktyg bör också den 
efterforskning och de kontakter som eventuellt kan behöva ske i 
ärendena utan svårigheter kunna hanteras även med annan lokalisering 
än dagens. En lokalisering till Härnösand bör därför övervägas. 

                                                                                                                                                          
7 Skolverkets årsredovisning 2018. 
8 Uppgift från Skolverkets upplysningstjänst, 2018-12-13. 
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Socialstyrelsens legitimationsverksamhet 

Om verksamheten med lärarlegitimationer förläggs till Härnösand, 
så finns det enligt utredningens mening skäl att även överväga att 
samtidigt omlokalisera liknande verksamhet hos några andra myn-
digheter till kommunen. 

Det handlar i första hand om Socialstyrelsens verksamhet avse-
ende legitimationer inom hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen prövar 
och utfärdar legitimationer, bevis om specialistkompetens och olika 
typer av intyg för totalt 21 olika yrken inom hälso- och sjukvården.9 
Denna verksamhet bedrivs i dag i Stockholm. 

Socialstyrelsens legitimationsverksamhet hanteras av myndig-
hetens avdelning för behörighet och statsbidrag. Den har cirka 
80 anställda, fördelat på två enheter för legitimationsärenden och en 
enhet för statsbidrag. Det är inte samma personer som arbetar med 
statsbidrag respektive med legitimationsärenden. Vid de två enheter 
som handlägger legitimationsärenden arbetar totalt cirka 55 perso-
ner, varav knappt 10 är sakkunniga med en begränsad deltidsanställ-
ning (10–30 procent) och 5 är HSAN-jurister.10 

I legitimationsverksamheten utreder och handlägger Socialstyrel-
sen ansökningar om legitimation och särskilt förordnande att utöva 
dessa yrken, för de som har en svensk utbildning respektive utbild-
ning inom EU/EES. Man ansvarar även för alla moment i bedöm-
ningen för de som är utbildade utanför EU/EES och söker legitima-
tion i Sverige. Därutöver utreder man och handlägger ansökningar 
om specialistkompetensbevis för läkare och tandläkare oavsett ut-
bildningsland, och hanterar ansökningar om intyg för den som vill 
utöva sitt yrke i ett annat EU/EES-land. 

Under 2018 inkom cirka 10 100 ärenden avseende sökande med 
svensk utbildning, cirka 2 100 med utbildning inom EU/EES och 
cirka 2 800 med utbildning från tredje land. Antalet utfärdade legiti-
mationer under året var lägre (cirka 9 900, cirka 1 800 respektive cirka 
450 i de tre grupperna). Bland sökande med svensk utbildning ut-
färdades 2018 flest legitimationer för sjuksköterskor (44 procent av 

                                                                                                                                                          
9 Apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorskor, biomedicinsk analytiker, dietist, fysio-
terapeut, kiropraktor, logoped, läkare, naprapat, optiker, ortopedingenjör, psykolog, psyko-
terapeut, receptarier, röntgensjuksköterska, sjukhusfysiker, sjuksköterska, tandhygienist och 
tandläkare. 
10 Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, är en domstolsliknande myndighet som 
prövar behörighetsfrågor avseende legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Socialstyrelsen 
sköter handläggning och administration åt HSAN. 



Tänkbar verksamhet för omlokalisering SOU 2019:33 

30 

det totala antalet utfärdade legitimationer i denna grupp), följt av 
läkare (12 procent), fysioterapeuter (9 procent) och psykologer 
(6 procent). Bland dem med utbildning från EU/EES respektive 
tredje land var utfärdande av legitimation för läkare vanligast (i båda 
fallen 52 procent av det totala antalet utfärdade legitimationer i 
gruppen), följt av sjuksköterskor (25 respektive 15 procent). Bland 
dem som var utbildade utanför EU/EES var också tandläkarlegiti-
mation vanligt (10 procent). Avseende ärenden om specialistkompe-
tens inkom cirka 2 300 ärenden 2018, varav knappt 85 procent var 
sökande från Sverige. 

Komplikationsgraden varierar mycket mellan Socialstyrelsens olika 
typer av legitimationsärenden. Myndigheten har redovisat följande 
grova uppskattning till utredningen: för dem med svensk utbildning 
är 25 procent av ärendena av mer komplicerad art, att jämföra med 
80 procent för både dem med EU/EES-utbildning och dem med 
utbildning från tredje land. För ST-ärenden bedöms 90 procent av 
ärendena vara av mer komplicerad art. Enligt Socialstyrelsen till-
kommer därtill snart en ytterligare legitimationskategori (hälso- och 
sjukvårdskuratorer) för vilka 100 procent av ärendena till en början 
bedöms bli av komplicerad art. 

Socialstyrelsens legitimationsverksamhet har många likheter med 
Skolverkets, och utredningen bedömer att förutsättningarna – i bl.a. 
verksamhetsmässigt och teknologiskt hänseende – för att bedriva 
verksamheten på annan ort än i Stockholm i huvudsak är desamma. 
Sannolikt är dock en större andel av Socialstyrelsens ärenden av 
komplicerad art och mindre standardiseringsbara. Det kan tala för 
att befattningar inom Socialstyrelsens legitimationsverksamhet som 
kräver mer specialiserad handläggning (exempelvis deltidsanställda 
sakkunniga, HSAN-jurister och kanske några ytterligare) inte bör 
övervägas för omlokalisering. Därtill finns en skillnad i det att det 
för flera av yrkeskategorierna krävs legitimation för att överhuvud-
taget få utöva yrket. På Skolverkets område gäller däremot att lärar-
legitimationen krävs för tillsvidareanställning och behörighet att 
sätta betyg och förskollärarlegitimationen för tillsvidareanställning, 
men de utgör inte i lika hög grad ett krav för att vara yrkesverksam. 
Socialstyrelsens legitimationsverksamhet är därmed också mer käns-
lig för fördröjningar i handläggningstider.  
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Synergieffekter vid samlokalisering 

Om Skolverkets och Socialstyrelsens legitimationsverksamheter skulle 
samlokaliseras torde vissa sakmässiga synergieffekter kunna uppnås. 
Visserligen handlägger de två myndigheterna legitimationsärenden 
inom olika sektorer, men det förefaller ändå troligt att själva hand-
läggningsförfarandet har likheter i de två fallen. Rimligen skulle hand-
läggarna från respektive myndighet därför kunna lära av varandra och 
ha utbyte av att sitta i samma lokaler. 

Jordbruksverkets legitimationsverksamhet 

Det finns även en tredje myndighet som arbetar med liknande legitima-
tionsärenden, nämligen Statens jordbruksverk, som prövar ansökningar 
om legitimation för vissa djurrelaterade yrken (veterinär, djursjuk-
skötare, hovslagare m.fl.). För denna verksamhet torde förutsätt-
ningarna avseende verksamhetslogik och teknologiska möjligheter 
motsvara de som beskrevs ovan.  

För att ytterligare förstärka synergieffekten av att samlokalisera 
Skolverkets och Socialstyrelsens verksamheter avseende legitima-
tionsärenden skulle därför kunna övervägas att även låta Jordbruks-
verkets legitimationsverksamhet ingå i denna samlokalisering. Med 
hänsyn till Jordbruksverkets lokalisering (med huvudkontor i 
Jönköping och endast ett regionkontor i Stockholm) är dock ett 
sådant förslag inte förenligt med utredningens direktiv och har där-
med inte tagits med i bedömningen. 

2.2.2 Annan verksamhet med koppling till dagens statliga 
etableringar i Härnösand 

Registervård hos Skatteverket 

Av utredningens kontakter med Skatteverket har framgått att verket 
sedan lång tid har en uttalad ambition att inte växa ytterligare i 
Stockholmsområdet, utan i stället strävar efter att lägga ut verksam-
heter i landet (verket har kontor på mer än 40 platser runt om i 
landet). Det har styrts både av egna drivkrafter, som att det kan vara 
enklare att rekrytera och behålla personal i andra delar av landet, och 
av att regeringen vid flera tillfällen gett verket olika uppdrag att bidra 
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till omställning. Att Skatteverket har koncentrerat vissa uppgifter 
inom verksamhetsgrenarna folkbokföring och bouppteckningar till 
Härnösand hänger ihop med denna strävan. För närvarande bedriver 
Skatteverket ett arbete för att flytta ut cirka 350 arbetstillfällen i 
landet till 2021. Enligt vad vi har inhämtat från Skatteverket ingår 
dock inte Härnösand bland mottagningsorterna i det arbetet. 

En uppgift som möjligen skulle kunna förläggas till Härnösand 
är dock registervård, dvs. att rätta fel m.m., avseende de register som 
den verksamhet som Skatteverket i dag bedriver i Härnösand utgår 
ifrån. Denna registervård sker i dag koncentrerat och centraliserat 
till några enstaka orter i landet. Den bild utredningen fått av sina 
kontakter med Skatteverket är dock att man överväger att flytta 
registervården närmare sakverksamheten och därigenom bedriva den 
mer decentraliserat. Det kan då finnas skäl att överväga Härnösand 
som verksamhetsställe för delar av den berörda registervården. Våra 
kontakter med Skatteverket talar dock för att det i sådana fall torde 
handla om ett litet antal årsarbetskrafter, sannolikt färre än tio. 

Sidas strategi för informations- och kommunikationsverksamhet 

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) är en statlig 
myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering 
för att minska fattigdomen i världen. Myndighetens uppgift är att 
hantera bidrag eller annan finansiering till stöd för insatser som 
bidrar till att uppfylla målen för det internationella utvecklingssam-
arbetet inklusive det humanitära biståndet och reformsamarbetet i 
Östeuropa. Genom sitt arbete och tillsammans med andra bidrar 
Sida till att genomföra Sveriges politik för global utveckling, PGU. 
Sida bedriver ett fördjupat utvecklingssamarbete med totalt 36 län-
der i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika.  

Sida har över 700 anställda, fördelade mellan tre kontor i Sverige 
(Stockholm, Visby och Härnösand) samt utlandstjänster i samarbets-
länderna. Dagens verksamhet i Härnösand avser myndighetens utbild-
ningsverksamhet för partners (Sida Partnership Forum). 

Sida har uppdrag att arbeta med ett stort antal strategier. En av 
dessa rör informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive 
genom organisationer i det civila samhället. Strategin syftar till att 
informera om svenskt utvecklingssamarbete, samt att främja öppen 



SOU 2019:33 Tänkbar verksamhet för omlokalisering 

33 

debatt, folklig förankring, stärkt engagemang och brett deltagande 
för en rättvis och hållbar global utveckling. Nuvarande strategi gäller 
under perioden 2016–2022 och omfattar de medel som anslås i Sidas 
regleringsbrev för respektive verksamhetsår.  

I dagsläget arbetar omkring 15 personer med strategin om infor-
mations- och kommunikationsverksamhet. Av dagens arbetsstyrka 
arbetar cirka fem årsarbetskrafter med inriktning mot kommuner och 
även med att utlysa medel för ansökningar om projekt. Utredningens 
kontakter med Sida talar för att de arbetsuppgifter som dessa fem års-
arbetskrafter utgör skulle vara möjliga att lokalisera till Härnösand. 
Utredningen föreslår därför att en sådan omlokalisering övervägs. 

Den bild utredningen har fått är att samlokalisering av dessa 
fem årsarbetskrafter med Sidas nuvarande verksamhet i Härnösand 
kan erbjuda vissa svårigheter. Utredningen föreslår att gruppen ingår 
i den kontorsgemenskap utredningen har att överväga. 

2.2.3 Annan verksamhet 

I sitt arbete har utredningen också uppmärksammat viss annan verk-
samhet vars potential för omlokalisering till Härnösand vi här vill 
peka på. 

Kammarkollegiets tolk- och översättarverksamhet 

Kammarkollegiet är en expertmyndighet med mer än 35 uppdrag från 
regeringen. Kollegiet fungerar bl.a. som kapitalförvaltare, försäk-
ringsbolag, inköpscentral och juridikbyrå för statsförvaltningen och 
ansvarar även för Allmänna arvsfonden. 

Kammarkollegiet är indelat i sex avdelningar: Arvsfondsavdel-
ningen, Försäkringsavdelningen, Kapitalförvaltning, Rättsavdelningen, 
Statens inköpscentral samt Utveckling och digitalisering. Därtill 
finns vissa administrativa funktioner kopplade till generaldirektören. 
Verksamheten är lokaliserad till Stockholm, med undantag för För-
säkringsavdelningen som finns i Karlstad. År 2018 hade myndigheten 
i medeltal 298 anställda, motsvarande 261 årsarbetskrafter.11 

                                                                                                                                                          
11 Kammarkollegiet årsredovisning 2018. 
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För flera av Kammarkollegiets Stockholmsbaserade verksamheter 
kan antas att det av bl.a. kompetensförsörjningsskäl vore mindre lämp-
ligt att göra en omlokalisering till annan ort. För exempelvis verksam-
heterna med kapitalförvaltning (som har cirka 30 anställda) respektive 
ramavtalsupphandlingar (cirka 50 anställda) torde arbetsmarknad-
släget således vara sådant att det både skulle vara enkelt för nu-
varande anställda att hitta nya arbeten i Stockholmsområdet och 
relativt svårt att fullt ut bemanna uppgifterna på åtminstone mindre 
orter ute i landet. 

För vissa andra av Kammarkollegiets arbetsuppgifter kan där-
emot antas att möjligheterna skulle vara goda till att både bedriva 
verksamheten utan direkt geografisk koppling till huvudkontoret i 
Stockholm och på en sådan annan ort vid behov kunna rekrytera 
kompetent personal.  

Något som talar för det senare är också att det i några tidigare 
utredningsarbeten har bedömts att delar av Kammarkollegiets verk-
samhet skulle vara lämpliga för omlokalisering. Det handlar bl.a. om 
Lokaliseringsutredningen, som skulle lämna förslag till omlokaliser-
ing av statlig verksamhet till de regioner som påverkades mest av 
försvarsomställningen enligt 2004 års försvarsbeslut. Utredningen 
menade beträffande Kammarkollegiets verksamhet att det i första hand 
fanns en potential för utlokalisering inom kollegiets rättsavdelning.12 
Utredningen föreslog att, i ett första skede, verksamhet motsvarande 
17 årsarbetskrafter borde omlokaliseras från rättsavdelningen. Ett 
senare exempel är Statens servicecenter, som 2017 redovisade ett 
regeringsuppdrag att analysera och föreslå vilka myndighetsfunk-
tioner som kan vara lämpliga att bedriva samordnat inom staten och 
utanför storstadsområdena. I uppdragets slutrapport pekades på att 
Kammarkollegiet – med placering utanför Stockholmsområdet – bland 
annat skulle kunna ges ansvar för en samordnad funktion för för-
valtningsjuridiskt stöd till statsförvaltningen.13 Såväl Lokaliserings-
utredningen som Statens servicecenter framhöll att det mest lämp-
liga stället att omlokalisera de berörda verksamheterna till skulle vara 
Kammarkollegiets kontor i Karlstad. I slutändan har dock varken 
Lokaliseringsutredningens eller Statens servicecenters förslag genom-
förts. 
                                                                                                                                                          
12 Lokaliseringsutredningen (2005) Rapport 1. Omlokalisering av statlig verksamhet. Lokaliser-
ingsutredningens förslag till omlokalisering av statlig verksamhet till de regioner som påverkas mest 
av försvarsomställningen enligt 2004 års försvarsbeslut. 
13 Statens servicecenter (2017) Samordning och omlokalisering av myndighetsfunktioner. 
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Utredningen vill i stället lyfta fram en liten, men relativt fristå-
ende verksamhet inom Kammarkollegiet, som vi bedömer vore 
möjlig att omlokalisera till Härnösand. Det handlar om myndighe-
tens verksamhet med auktorisation av tolkar och översättare, inklu-
sive viss tillsyn. Auktorisationen görs genom skriftliga och muntliga 
prov och tillsammans med anlitade språkbedömare, sakkunniga och 
språkassistenter bedöms de genomförda proven. Antalet anställda i 
verksamheten är litet – kanske motsvarande cirka fem årsarbets-
krafter – eftersom externa, upphandlade språkexperter ofta anlitas. 
Den bild utredningen fått av sina kontakter med Kammarkollegiet 
är att denna verksamhet i hög grad är dokumentbaserad, är relativt 
fristående från myndighetens övriga verksamhet och att den torde 
kunna bedrivas från annan ort än Stockholm. 

Mot denna bakgrund anser utredningen att det finns skäl att över-
väga en omlokalisering till Härnösand av Kammarkollegiets verk-
samhet med auktorisation av tolkar och översättare. För detta talar 
också att denna verksamhet till sin karaktär har likheter med den 
legitimationsverksamhet som behandlades i avsnitt 2.2.1. 

2.2.4 Idéer som framförts till utredningen 

Utredningens uppdrag är att identifiera befintliga arbetsuppgifter 
från myndigheter i Stockholms län som kan omlokaliseras till 
Härnösand. I våra kontakter med företrädare för olika myndigheter 
m.fl. har det dock även framkommit några andra idéer om hur den 
statliga närvaron i Härnösand skulle kunna öka. Det har då handlat 
om idéer som skulle kräva åtgärder av ett slag som ligger utanför vad 
föreliggande utredning enligt sina direktiv har att överväga. Men vi 
vill ändå – utan någon egen värdering av vare sig genomförbarheten 
eller lämpligheten – översiktligt beskriva de idéer som framförts. 

En sådan idé är att vissa stödfunktioner eventuellt skulle kunna 
samordnas mellan de tre skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspek-
tionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Dessa myndighe-
ter har visserligen olika roller i genomförandet av den svenska skol-
politiken, men de verkar gentemot samma utförare, huvudmän för 
skolor och arbetar med likartade frågor. Därför torde både servicen 
kunna förbättras och vissa stordriftsfördelar utvinnas om vissa av 
deras stödfunktioner samordnades. Det kan då handla både om stöd 
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som riktar sig till verksamhetens avnämare, t.ex. gemensam webb 
(”en väg in”) eller skoljuridiskt stöd, och om intern administration, 
t.ex. gemensamma arkivlösningar. Om denna verksamhet på detta 
sätt koncentrerades till en utförare, så torde denna funktion med för-
del också kunna lokaliseras till Härnösand. 

En annan idé som framförts är att den starka ställning som Riks-
arkivet har i Härnösand och Västernorrlands län – med landsarkivet 
i Härnösand, MKC i Fränsta och SVAR i Ramsele – eventuellt kan 
utnyttjas mer. På senare år har Riksarkivet och MKC fått en mer 
uttalad roll som en gemensam resurs för att digitalisera kulturarvs-
material i stor skala. MKC har dock sedan länge arbetat med att på 
uppdragsbasis digitalisera material från andra offentliga organisa-
tioner. Genom åren har vissa stora och fleråriga digitaliseringsupp-
drag utgjort en viktig stomme i MKC:s verksamhet, som till exempel 
uppdrag åt Skatteverket, Lantmäteriet och Kungliga biblioteket. 

En synpunkt som framkommit i våra möten är att det skulle kunna 
vara till fördel såväl för samhället i stort som för enskilda myndigheters 
verksamhet om Riksarkivets digitaliseringskompetens i Västernorrland 
kunde skalas upp och möjliggöra ännu mer storskalig digitalisering 
av andra myndigheters material. Detta sägs dock kräva aktiva insatser 
från regeringens sida, såväl genom explicita uppdrag till berörda myn-
digheter som genom resurstillskott. 

2.3 Avslutande reflektioner 

I detta kapitel har utredningen identifierat ett antal verksamheter 
hos några olika myndigheter, som vi bedömer vara möjliga att om-
lokalisera till Härnösand. Totalt motsvarar de berörda verksamhe-
terna cirka 80 årsarbetskrafter. 

Samtliga de identifierade verksamheterna bedöms vara möjliga att 
– utan negativ påverkan på omfattning och kvalitet – bedriva från en 
annan ort än där myndighetens huvudkontor är beläget. En bidra-
gande faktor till det är det stöd som möjliggörs med dagens infor-
mationsteknologiska verktyg. Som framgått har utredningen också i 
sökandet efter tänkbara verksamheter i första hand sökt knyta an till 
befintlig statlig verksamhet i Härnösand, i form av utvidgning av 
verksamhet hos myndigheter som i dag finns i Härnösand eller verk-
samheter hos andra myndigheter som kan bidra till att utveckla 
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befintliga kluster i Härnösand. Härigenom bedömer utredningen att 
de berörda verksamheterna kan ha fördelar av att lokaliseras just till 
Härnösand. 

Det bör dock betonas att utredningen uppfattat sin uppgift som 
att just identifiera möjliga fall. Utredningen har inte haft något för-
handlingsuppdrag och de överväganden som redovisats kan inte ses 
som fullt så ”skarpa” förslag som en offentlig utredning vanligen 
redovisar. 

Det senare har att göra med att de bedömningar som en särskild 
utredare kan göra avseende förutsättningarna för vilka verksamheter 
som kan vara lämpliga att omlokalisera till en ort utanför Stockholms 
län delvis skiljer sig från de överväganden som är möjliga att göra på 
politisk nivå. Utifrån de rent rationalitetsbaserade faktorer som en 
utredning kan beakta går det exempelvis inte att avgöra om de för-
delar som cirka 80 nya statliga årsarbetskrafter skulle medföra för 
Härnösand – och för regeringens ambition att sprida statlig verk-
samhet över hela landet – överstiger de omställningseffekter som 
med största sannolikhet skulle uppstå hos berörda myndigheter på 
kort sikt. Som sades i avsnitt 2.1.4 måste en sådan bedömning base-
ras på politiska överväganden. 
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3 Organisation av gemensam 
kontorsservice 

Utredningen ska analysera och föreslå hur gemensamma lokaler med 
gemensam kontorsservice kan inrättas i Härnösands kommun för att 
husera de myndighetsuppgifter som föreslås omlokaliseras från 
Stockholms län. I detta kapitel ges först en bakgrund till frågeställ-
ningen (3.1). Därefter diskuteras vilken aktör som bör ansvara för 
lokaler och den gemensamma kontorsservicen, vilka tjänster som ska 
ingå i servicen samt hur ansvaret och kostnaderna för lokaler och 
kontorsservice ska fördelas (3.2). Slutligen analyseras om en gemen-
sam kontorsservice aktualiserar lagen (2016:1145) om offentlig upp-
handling (3.3). 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Allmänna erfarenheter av myndighetssamverkan 

Det är mycket vanligt att olika myndigheter samverkar med varandra, 
både till följd av att de explicit getts sådana uppdrag av regeringen 
och därför att de på frivillig väg funnit att samverkan är en ändamåls-
enlig metod för att förbättra verksamhetens effektivitet i olika avse-
enden. Statskontoret redovisade 2017 en antologi som belyser erfaren-
heter av frivillig samverkan, dels generellt för statsförvaltningen genom 
en enkätundersökning riktad till samtliga myndigheter under reger-
ingen, dels specifikt för några enskilda myndigheter i form av fall-
studier.1 Bland de fallstudier som tas upp kan t.ex. nämnas samverkan 
mellan de Jönköpingsbaserade myndigheterna med koppling till den 

                                                                                                                                                          
1 Statskontoret (2017) Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel (Om offentlig 
sektor 31). 
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gröna sektorn och myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen, som 
berör 18 myndigheter i och kring Sundsvall. 

I Statskontorets enkätundersökning svarade 84 procent av myn-
digheterna att de deltar i någon form av frivillig samverkan med 
andra myndigheter. Enkäten visade också att det förekommer fri-
villig samverkan inom både myndigheternas kärnverksamhet och deras 
stödverksamhet. Vad gäller samverkan inom ramen för stödverk-
samheten lyfte myndigheterna bl.a. fram samverkan om ekonomi- 
och it-frågor, juridik, personalfrågor och upphandling, och även städ-
tjänster, växel och reception, säkerhetsfrågor och resebyråtjänster m.m. 

I ett slutsatskapitel i Statskontorets antologi pekas på vad som 
tycks ge framgång vid frivillig samverkan. Dessa faktorer, som det 
finns skäl att beakta även inför inrättandet av en myndighetssam-
verkan avseende gemensamma lokaler med gemensam kontors-
service i Härnösand, handlar bl.a. om att man måste acceptera att det 
kan ta tid att utveckla frivillig samverkan och att det kan kräva en 
iterativ process som behöver utvecklas under ett engagerat och till-
låtande ledarskap. Vidare nämns att det är bra att formulera en gemen-
sam målbild för samverkan och även träffa en överenskommelse om 
en modell för förvaltningen av samverkan bland annat när det gäller 
ansvarsfördelning, organisation och finansiering. I rapporten nämns 
att myndigheter visserligen inte är egna juridiska personer och därför 
inte kan sluta avtal med varandra, men att det ändå är bra med en 
formell överenskommelse som reglerar samverkan. Bland andra fram-
gångsfaktorer som rapporten tar upp kan nämnas värdet av att ut-
veckla en gemensam kultur med starkt förtroende och tillit och att 
synliggöra samverkan för att förankra den i den egna organisationen 
samt för att inspirera andra. 

3.1.2 Erfarenheter av samverkan kring lokaler 
och kontorsservice 

I utredningens direktiv anges inga särskilda riktlinjer för hur de 
gemensamma lokalerna med gemensam kontorsservice i Härnösand 
ska arrangeras. Således pekas på att det kan handla om att en myn-
dighet tillhandahåller lokaler och kontorsstöd åt andra myndigheter 
och fungerar som värdmyndighet, att samverkan bygger på gemen-
samma lösningar på mer jämbördig fot eller att det i princip skulle 
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kunna handla om att ett företag tillhandahåller tjänsten kontorsstöd 
inom ramen för ett s.k. kontorshotell. 

Utredningen har dock bedömt att någon form av samverkan mellan 
myndigheter i första hand bör prövas. Vi menar också att modellen 
där en myndighet fungerar som värd för samarbetet har klara för-
delar. Ett skäl till det är de erfarenheter som gjorts vid tidigare om-
lokaliseringar. Enligt vad såväl Arbetsgivarverket som Kammar-
kollegiet har framfört till utredningen har således flera myndigheter, 
som helt eller delvis har omlokaliserats, vittnat om att ett betung-
ande moment i omlokaliseringsprocessen är att på egen hand behöva 
anskaffa lokaler och viss service på den nya orten. Etableringen på 
den nya orten lär därför underlättas om en där befintlig myndighet 
kan fungera som värdmyndighet.  

Att modellen med en värdmyndighet har stora fördelar visar 
också de erfarenheter utredningen har inhämtat från Statskontoret, 
som sedan ett tiotal år tillbaka fungerar som värd för ett samarbete 
kring lokaler och kontorsstöd med andra myndigheter.  

Utifrån den bild vi fått från Statskontoret kan vissa slutsatser dras 
om vilka faktorer som torde vara särskilt väsentliga för att få till 
stånd en välfungerande samverkan kring lokaler och kontorsstöd. 
Dessa, som redovisas i punktlistan nedan, knyter i flera fall tydligt 
an till de allmänna framgångsfaktorer för samverkan som återgavs i 
föregående avsnitt. Här är en utgångspunkt att en myndighet fun-
gerar som värd, men i huvudsak torde förutsättningarna vara giltiga 
även för det fall att det handlar om samverkan på mer jämbördig fot. 

• Samverkan underlättas om en myndighet är huvudansvarig och 
fungerar som värd – det gör det bl.a. lättare att skapa tydliga 
ansvarsförhållanden. En förutsättning för att en myndighet ska 
kunna vara värd är dock rimligen att den har tillgång till lokaler 
som kan utnyttjas för ändamålet. 

• Den huvudansvariga myndigheten måste vara beredd att ta på sig 
vissa fastighetsvärdsuppgifter. Det handlar t.ex. om att upprätta 
och uppdatera avtal, inhämta hyra, stå för övergripande lokal-
frågor inklusive att hantera smärre praktiska aspekter m.m. 

• Hyresrelationen behöver regleras. I Statskontorets lokalsamver-
kan sker detta i två separata avtal. Det handlar för det första om ett 
andrahandshyresavtal, som reglerar hyresrelationen. Här behandlas 
sådant som vilka rum och vilken yta andrahandshyresgästen har 
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rätt att utnyttja samt hyresnivå baserad på utnyttjad yta, inklu-
derande utöver själva lokalkostnaden fastighetsskatt samt VA, 
varmvatten, el, värme, kyla och ventilation m.m. För det andra finns 
ett samverkansavtal, som tar upp vidare samverkansfrågor. Det 
handlar framför allt om hur de samverkande myndigheterna ska 
uppnå en kostnadseffektiv användning av gemensam internservice 
(inklusive reception, postservice, förbrukningsmateriel m.m.) 
och it. För denna typ av kostnader delas totalkostnaden mellan 
myndigheterna utifrån antal årsarbetskrafter. Relationen under-
lättas av att samtliga internservicetjänster köps genom ett s.k. 
facility management-avtal med en extern leverantör. I samverkan 
ligger också att man har återkommande uppföljningsmöten mellan 
parterna. 

• Arbetsmiljöansvaret åvilar respektive myndighet – att vara andra-
handshyresgäst hos en annan myndighet påverkar inte detta. 
Däremot behöver värdmyndigheten vara beredd att ansvara för 
gemensamma frågor, t.ex. brandsäkerhet. 

• Samverkan torde underlättas om de myndigheter som ingår i 
kontorsgemenskapen har likartad verksamhet såväl gentemot värd-
myndigheten som sinsemellan. Det skapar en god grund för sam-
verkan, gör det lättare att enas om förhållningsregler o.d. och 
minskar risken för kulturkrockar. Med likartade verksamheter 
kan eventuellt också vissa verksamhetssynergier uppnås, t.ex. möj-
lighet att bedriva gemensamma projekt eller seminarier m.m.  

• Samverkan torde också underlättas om antalet anställda som delar 
på de gemensamma lokalerna är ungefär lika stort mellan värd-
myndigheten och andrahandshyresgästerna. Om andrahands-
hyresgästerna endast utgör en marginell del av den samlade kon-
torsgemenskapen kan de riskera att prioriteras lägre. 

  



SOU 2019:33 Organisation av gemensam kontorsservice 

43 

3.2 Överväganden om organisation 

Förslag: Utredningen föreslår att en gemensam lokallösning med 
gemensam kontorsservice för verksamheter som omlokaliseras 
till Härnösand förläggs till lokaler i anslutning till Specialpedago-
giska skolmyndighetens lokaler och att denna myndighet ges i 
uppdrag att fungera som värdmyndighet för det berörda myndig-
hetssamarbetet. 

 
Utredningen ska identifiera arbetsuppgifter från flera myndigheter i 
Stockholms län som kan bedrivas i gemensamma lokaler med gemen-
sam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter. Som 
framfördes i avsnitt 3.1.2 bedömer utredningen att en modell där en 
befintlig Härnösandsmyndighet tillhandahåller lokaler och kontors-
stöd åt andra myndigheter och fungerar som värdmyndighet skulle 
ha klara fördelar.  

I de närmare övervägandena om hur lösningen med gemensamma 
lokaler och gemensam kontorsservice bör utformas har utredningen 
därför koncentrerat sig på modellen med en värdmyndighet. Inled-
ningsvis bör dock sägas att de myndigheter som berörs av omlokali-
sering bör ha möjlighet att själva avgöra om de vill hyra in sig i den 
gemensamma lokallösningen. Det kan finnas situationer då en myn-
dighet avstår från att delta i den gemensamma lösningen, t.ex. om 
omlokaliserade arbetsuppgifter berör en myndighet som redan har 
verksamhet i Härnösand och den hellre vill förlägga verksamheten 
till sina befintliga lokaler. 

3.2.1 Specialpedagogiska skolmyndigheten är lämplig värd 

Utredningen förordar alltså att en befintlig Härnösandsmyndighet 
bör fungera som värdmyndighet för den gemensamma lokallös-
ningen med gemensam kontorsservice för de verksamheter som om-
lokaliseras till kommunen. Teoretiskt sett skulle ”myndigheten” i 
detta fall kunna vara Härnösands kommun, men de kommunföre-
trädare utredningen varit i kontakt med har avfärdat en sådan lösning, 
bl.a. med hänsyn till kommunens lokalsituation och att det sannolikt 
skulle bli administrativt relativt komplicerat. Utredningen har förut-
satt att motsvarande gäller även för Region Västernorrland.  
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Mot denna bakgrund menar utredningen att någon av de omkring 
20 statliga myndigheter som i dag har verksamhet i Härnösand bör 
väljas som värdmyndighet. För att ge den gemensamma lokallösningen 
största möjliga stadga anser utredningen dock att någon av de fem 
myndigheter som har sitt säte i Härnösand är lämpligast för uppgif-
ten. Med beaktande av verksamhetens karaktär, lokalsituation m.m. 
bedömer utredningen därvidlag att Specialpedagogiska skolmyndig-
heten (SPSM) skulle vara lämpligast som värdmyndighet för den 
gemensamma lokallösningen med gemensam kontorsservice för de 
verksamheter som omlokaliseras till Härnösand. Vid våra kontakter 
med SPSM har myndigheten också sagt sig både ha förutsättningar 
för och vara villig att åta sig uppgiften som värdmyndighet. 

Praktiska förutsättningar för SPSM som värdmyndighet 

SPSM:s huvudkontor bytte lokaler hösten 2018, då man flyttade in i 
nyrenoverade lokaler på Nybrogatan i centrala Härnösand. I dag 
hyr myndigheten där cirka 2 200 kvadratmeter, motsvarande cirka 
80 arbetsplatser. Genom att SPSM har drygt 60 anställda vid huvud-
kontoret finns det ett visst expansionsutrymme. Årshyran för kon-
torslokalen ligger i dag (mars 2019) på 1 255 kronor per kvadratmeter, 
inklusive el och värme.  

Genom att SPSM har verksamhet på ett flertal orter i landet har 
myndigheten stora behov av fungerande distanskommunikation. 
Utöver individuella möjligheter (Skype m.m.) finns därför tre kon-
ferensrum med videosystem vid huvudkontoret. 

I samma fastighetskomplex, och i anslutning till SPSM:s lokaler, 
finns i dag (mars 2019) hyreslediga kontorslokaler om cirka 2 900 kva-
dratmeter att tilläggshyra. Enligt fastighetsägaren kommer hyran för 
dessa lokaler i princip att ligga på samma nivå som den hyra SPSM 
betalar i dag. Utöver kontorslokaler finns också källarutrymmen 
med goda möjligheter till arkiv och förråd m.m. 

Utredningen har inspekterat de berörda lokalerna. De är allmänt 
sett funktionella och av god standard, men målning och uppfräsch-
ning krävs innan inflyttning. Beroende på vilken rumsdisposition 
som önskas kan också vissa större byggnadsarbeten behöva vidtas. 
Enligt uppgift till utredningen inkluderas uppfräschningskostnader 
i den kalkylerade hyran, enligt ovan.  
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Sannolikt behöver dock i samband med uppbyggnaden en invester-
ing göras i ett eller ett par ytterligare konferensrum med videosystem, 
för att möjliggöra en effektiv kommunikation mellan de omlokali-
serade verksamheterna och deras huvudkontor m.m. Eventuellt kan 
SPSM:s kapacitet delvis utnyttjas, vilket bör nedbringa kostnaderna. 
Om en (tilläggs-) investering görs till ett befintligt, fungerande 
system bedöms kostnaden uppgå till cirka 120–125 000 kronor för 
ett treårigt serviceavtal som inkluderar skärmar och logik (dator). 
Därtill får man räkna med en mindre kostnad (kanske 10–20 000 kro-
nor) för installation och möblering av rummet. Om man däremot 
behöver börja från början krävs också en central teknisk del som 
bedöms kosta 300–500 000 kronor. Utredningen förutsätter att kost-
naden för videokonferensanläggningen fördelas mellan myndigheterna 
utifrån användningsgrad. 

Från det att beslut fattas om att hyra lokalerna torde det ta 3–6 måna-
der innan de kan vara inflyttningsklara, med hänsyn till renoverings-
tiden. Med beaktande av detta samt regeringens beredningstid för 
förslagen och nödvändigt omställningsarbete hos berörda myndig-
heter, så torde en lämplig tidpunkt för att genomföra omlokaliser-
ingarna och starta den gemensamma kontorsservicen vara någon 
gång under andra kvartalet 2020. 

SPSM har till utredningen sagt sig vara villig att hyra de nöd-
vändiga lokalerna varefter myndigheterna med omlokaliserade verk-
samheter kan fungera som andrahandshyresgäster. Även fastighets-
ägaren har framfört att denna lösning är möjlig. 

Tjänster i servicen, kostnadsfördelning m.m. 

De konkreta detaljerna i samverkan mellan värdmyndigheten SPSM 
och andrahandshyresgästerna – dvs. frågor som vilka tjänster som 
ska ingå i den gemensamma kontorsservicen samt hur ansvaret och 
kostnaderna för lokaler och kontorsservice ska fördelas – måste rim-
ligen framförhandlas och regleras mellan de berörda parterna. 

Utredningen ser dock inget skäl till att en sådan förhandling ska 
behöva ske på helt förutsättningslös grund. Tvärtom rekommen-
derar utredningen att den modell som Statskontoret har tagit fram 
för sin roll som värdmyndighet tillämpas även i detta fall. Som fram-
gått av avsnitt 3.1.2 har Statskontorets modell utvecklats genom en 
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cirka tioårig erfarenhet som värd för ett samarbete kring lokaler och 
kontorsstöd med andra myndigheter. Såvitt utredningen kan bedöma 
är Statskontorets modell – inklusive både vad samarbetet omfattar, 
hur kostnaderna fördelas och den skriftliga form som samarbetet 
regleras i – såväl heltäckande som väl fungerande. Visserligen är de 
berörda avtalen utformade av Statskontoret, men enligt myndighe-
tens chefsjurist är de offentliga och fullt möjliga att tillämpa som 
mall för motsvarande lösningar på andra håll. 

3.3 Frågor om LOU 

Enligt direktiven ska utredningen särskilt överväga om en gemensam 
kontorsservice aktualiserar lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling (LOU). 

3.3.1 Rättsläget 

Beträffande frågan om huruvida uppdragsrelationer mellan två stat-
liga myndigheter aktualiserar LOU, har den allmänna uppfattningen 
varit att så inte är fallet. Detta då alla myndigheter under regeringen 
ingår i den juridiska personen staten och avtal mellan subjekt inom 
samma juridiska person inte utgör kontrakt i LOU:s mening. 

Regeringen har t.ex. i förarbetena till LOU (prop. 2015/16:195, 
s. 401–402) uttalat sig beträffande de grundläggande förutsättningarna 
för upphandlingsregelverkets tillämpning. Enligt regeringen innebär 
LOU att det ska vara fråga om anskaffning från en från den upp-
handlande myndigheten fristående juridisk person som är en leve-
rantör enligt samma regler. Handlar det inte om en sådan anskaff-
ning utan om en anskaffning från en enhet inom samma juridiska 
person som den upphandlande myndigheten, omfattas ett sådant 
kontrakt inte av upphandlingsregleringen. Regeringen har vidare ut-
talat att även om det, när det gäller transaktioner mellan enheter inom 
samma juridiska person, inte klart framgår av EU-domstolens praxis 
huruvida upphandlingsskyldighet föreligger överhuvudtaget eller under 
vilka förutsättningar, så gör regeringen bedömningen att rättspraxis 
inte ger stöd för att kontrakt i upphandlingsrättslig mening upp-
kommer mellan enheter inom en och samma juridiska person. Detta 
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innebär att bl.a. samarbeten mellan statliga myndigheter normalt sett 
inte kan anses vila på kontrakt i upphandlingsrättslig mening.2 

I sammanhanget kan också nämnas EU-rättslig praxis. En förut-
sättning för att det ska vara fråga om ett upphandlingsrättsligt kon-
trakt (och LOU vara tillämplig) är att det föreligger ett avtal mellan 
fristående parter. EU-domstolen har uttalat att reglerna om offentlig 
upphandling inte behöver tillämpas när en upphandlande myndighet 
kan utföra sina uppgifter av allmänintresse utan att behöva vända sig 
till externa enheter utanför sin organisation. Detta eftersom det i en 
sådan situation inte är fråga om ett avtal med en i förhållande till den 
upphandlande myndigheten fristående juridisk person (Stadt Halle, 
mål C-26/03, p. 48). De gemenskapsrättsliga bestämmelserna om 
offentlig upphandling ska däremot tillämpas när en upphandlande 
myndighet avser att sluta ett skriftligt kontrakt med en fristående 
enhet som kan fatta egna beslut oberoende av myndigheten (Teckal 
Srl, mål C-107/98 p. 51).3 

Det har dock uppstått viss osäkerhet i frågan sedan Kammar-
rätten i Stockholm gjort en annan bedömning. Således uttalade kam-
marrätten i en dom 2017 att den omständigheten att två myndigheter 
är del av den juridiska personen staten inte automatiskt innebär att 
ett avtal mellan myndigheterna inte kan utgöra ett kontrakt enligt 
LOU.4 

I december 2018 uttalade sig dock Konkurrensverket i ett rätts-
ligt ställningstagande i frågan om anskaffningar mellan statliga myn-
digheter. Konkurrensverkets rättsliga analys mynnar ut i bedöm-
ningen att anskaffningar mellan statliga myndigheter inom samma 
juridiska person inte omfattas av upphandlingslagstiftningen.5 Kon-
kurrensverket anger bl.a. att om det inte finns någon leverantör som 
är fristående från myndigheten kan det inte uppstå ett upphandlings-
pliktigt kontrakt. Att en statlig myndighet nyttjar resurser från en 
annan statlig myndighet som ingår i samma rättssubjekt, exempelvis 

                                                                                                                                                          
2 Prop. 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling. 
3 För en genomgång av EU-rättslig praxis som kan vara vägledande, se t.ex. Konkurrensverket 
(2018) Omfattas en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig myndighet av upp-
handlingsskyldighet? Ställningstagande 2018:1, Dnr 514/2018. 
4 Se Kammarrätten i Stockholms dom den 26 juni 2017 i mål nr 7355-16 (den s.k. ”Depona-
domen”). Målet rörde ett klagomål som ett privat företag (Depona) riktat mot en överens-
kommelse mellan Kungliga biblioteket (KB) och Riksarkivet om att den senare myndigheten 
i form av enheten Mediakonverteringscentrum (MKC) skulle utföra digitalisering av dagstid-
ningar genom skanning för KB:s räkning. 
5 Konkurrensverket (2018) Omfattas en statlig myndighets anskaffningar från en annan statlig 
myndighet av upphandlingsskyldighet? Ställningstagande 2018:1, Dnr 514/2018. 
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genom att ta emot tjänster efter överenskommelse, innebär därmed 
inte att myndigheterna ingår ett upphandlingspliktigt kontrakt. Under 
sådana omständigheter föreligger inte någon upphandlingsskyldighet.  

3.3.2 Utredningens bedömning 

Utredningen finner mot bakgrund av ovanstående genomgång av 
rättsläget att upphandlingslagstiftningen inte aktualiseras av den före-
slagna samverkan. 

Det kan dock inte uteslutas att en leverantör av t.ex. kontors-
servicetjänster vänder sig till domstol och begär överprövning. Ut-
gången av en sådan eventuell prövning kan inte med säkerhet för-
utses. 

En praktisk lösning kan därför vara att följa Statskontorets exem-
pel i hanteringen av rollen som värd för ett samarbete kring lokaler 
och kontorsstöd med andra myndigheter. I normalfallet omfattas 
inte hyra av lokal av LOU, men en ”oren” uthyrning kan i vissa fall 
komma att betraktas som köp av tjänst om mer vidlyftiga kring-
tjänster ingår. Beroende på hur man definierar sitt avtal kan man 
således hamna i en situation där det kan bli fråga om ett köp av en 
tjänst. Som framgått av avsnitt 3.1.2 har Statskontoret dock valt att 
upphandla samtliga internservicetjänster genom ett s.k. facility 
management-avtal med en extern leverantör. Myndigheterna i sam-
arbetet sambetalar därmed tjänster av externa leverantörer, t.ex. för 
städ, vaktmästeri och kaffemaskiner, som Statskontoret har upp-
handlat för alla myndigheternas räkning. Eftersom ingen del i överens-
kommelsen mellan Statskontoret och de myndigheter man delar 
lokal med därmed handlar om leverans av tjänster till varandra, så har 
man bedömt att det heller inte sker något köp av tjänster. 
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4 Förslagens konsekvenser 

I detta kapitel beskrivs och analyseras konsekvenserna av utred-
ningens förslag. Enligt direktiven ska utredningen, utöver vad som 
framgår av kommittéförordningen (1998:1474), redovisa verksam-
hetsmässiga och personella konsekvenser av förslagen samt särskilt 
bedöma effekterna på sysselsättningen i Härnösand. 

I det följande ges först en allmän beskrivning av förslagens karak-
tär (4.1). Därefter redovisas de typer av konsekvenser som särskilt 
nämns i utredningsdirektiven (4.2 och 4.3) och därefter konsekven-
ser av de slag som tas upp i 14–15 a §§ kommittéförordningen (4.4). 

4.1 Allmänt om utredningens överväganden 

Utredningens uppdrag är att utreda förutsättningarna för att öka den 
statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbets-
uppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla 
gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands 
kommun för dessa uppgifter. Som målsättning anges i direktiven att 
utredningen ska identifiera och föreslå arbetsuppgifter motsvarande 
minst 50 årsarbetskrafter vid lämpliga myndigheter, som kan ingå i 
kontorsgemenskapen. 

Uppdraget kan sägas bestå av två delar. Den första har handlat 
om att identifiera tänkbara arbetsuppgifter vid Stockholmsbaserade 
myndigheter som lämpligen skulle kunna förläggas till Härnösand. 
Den andra delen har handlat om att analysera hur ett antal mer eller 
mindre praktiska konsekvenser av en sådan omlokalisering kan hanteras. 

I detta kapitel behandlas i huvudsak konsekvenser avseende det 
första ledet, dvs. utredningens överväganden om omlokalisering av 
verksamheter vid ett antal myndigheter vilka sammantaget summe-
rar till cirka 80 årsarbetskrafter (åa). Utredningen har identifierat ett 
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antal verksamheter hos några olika myndigheter, som vi bedömer 
vara möjliga att omlokalisera till Härnösand. Det handlar om Skol-
verkets verksamhet avseende lärarlegitimationer (cirka 40 åa), delar 
av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälso- 
och sjukvård (cirka 25 åa), Skatteverkets verksamhet avseende register-
vård för de register som verkets nuvarande verksamhet i Härnösand 
utgår ifrån (cirka 5 åa), delar av verksamheten avseende Sidas strategi 
för informations- och kommunikationsverksamhet (cirka 5 åa) samt 
Kammarkollegiets verksamhet avseende auktorisation av tolkar och 
översättare (cirka 5 åa). 

4.2 Verksamhetsmässiga och personella 
konsekvenser 

De verksamhetsmässiga och personella konsekvenserna av utred-
ningens överväganden uppstår i första hand hos de myndigheter från 
vilka verksamheter omlokaliseras till Härnösand.  

Valet av de verksamheter utredningen föreslår för omlokalisering 
har gjorts med utgångspunkten att det ska handla om arbetsupp-
gifter som – utan negativ påverkan på omfattning och kvalitet – bör 
vara möjliga att bedriva från en annan ort än där myndighetens 
huvudkontor är beläget. För samtliga föreslagna verksamheter bedöms 
detta vara fallet, i synnerhet genom det stöd som möjliggörs med 
dagens informationsteknologiska verktyg.  

För att verksamheterna ska vara möjliga att omlokalisera krävs 
också att det inte finns hindrande faktorer av infrastrukturell eller 
annan art som omöjliggör att arbetsuppgifterna utförs på annan ort 
än i dag. Det skulle exempelvis kunna handla om att verksamheterna 
kräver teknisk apparatur som – med rimliga krav på rationalitet och 
kostnadseffektivitet – endast kan tillhandahållas med dagens lösning 
eller att brukarna fysiskt måste kunna besöka ett kontor på nu-
varande lokaliseringsort. Utredningen bedömer att det inte finns några 
hinder av detta slag mot att omlokalisera de föreslagna verksam-
heterna. Beträffande Socialstyrelsens legitimationsverksamhet bör 
dock påpekas att det vid en eventuell omlokalisering måste beaktas 
att handläggningstiderna inte får bli påtagligt längre ens under om-
ställningsfasen. 
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Mot denna bakgrund bedömer utredningen att de möjliga om-
lokaliseringar som identifierats, teoretiskt sett har begränsade, nega-
tiva verksamhetsmässiga konsekvenser. Genom att de berörda verk-
samheterna i vissa fall är av sinsemellan liknande art och/eller har 
tematiska kopplingar till myndighetsverksamhet som i dag finns i 
Härnösand, så bör även vissa verksamhetsmässiga synergieffekter 
kunna uppnås. En utgångspunkt för utredningens val av verksam-
heter har således varit att bygga vidare på kluster som redan finns i 
Härnösand med omgivande region. De identifierade verksamheterna 
bedöms därmed passa väl in i Härnösands näringsstruktur och demo-
grafiska profil. 

Samtidigt kan i praktiken inte bortses från de erfarenheter som 
gjorts vid tidigare omlokaliseringar och som visar att endast ett fåtal 
i den befintliga personalen brukar följa med till den nya orten. Ofta 
påverkas därför omlokaliserade statliga verksamheter av en del nega-
tiva omställningseffekter inledningsvis. Under ett övergångsskede 
brukar ny personal behöva rekryteras och läras upp. Under en period, 
vanligen upp till ett par år, kan myndigheternas verksamhet därmed 
bli svår att upprätthålla med fullgod kvalitet. Vanligtvis återhämtar 
sig dock berörda verksamheter efter en tid. Och på lite längre sikt 
märks ofta också positiva omställningseffekter i form av bland annat 
lägre lönenivå, en personal som mindre ofta byter arbete och lägre 
hyreskostnader (delvis uppstår dessa effekter redan initialt).1  

Därtill innebär en omlokalisering från Stockholm även ändrade 
förutsättningar för möten och kontakter. Erfarenheten från de myn-
digheter som tidigare har omlokaliserats är att möjligheterna till kon-
takter och möten fungerar tillfredsställande, men innebär ett ökat 
resande. I dag är dock förutsättningarna för att upprätthålla kontak-
ter och samarbeta avsevärt förbättrade genom möjligheterna att 
använda distansoberoende teknik.2  

Hur många av de personer som i dag utför de berörda arbetsupp-
gifterna som de facto skulle välja att följa med vid en omlokalisering 
till Härnösand är omöjligt att uppskatta i förväg. Att det kommer 
att behövas nyrekryteringar kan dock förutsättas.  
                                                                                                                                                          
1 För erfarenheter av tidigare omlokaliseringar se t.ex. Riksrevisionen (2009) Omlokalisering 
av myndigheter (RiR 2009:30), Statens servicecenter (2017) Samordning och omlokalisering av 
myndighetsfunktioner och Statskontoret (1989) Omlokalisering av statlig verksamhet – utvär-
dering av utflyttningen på 70-talet. Huvudrapport (Statskontoret 1989:8A). 
2 Lokaliseringsutredningen (2005) Rapport 1. Omlokalisering av statlig verksamhet. Lokaliser-
ingsutredningens förslag till omlokalisering av statlig verksamhet till de regioner som påverkas mest 
av försvarsomställningen enligt 2004 års försvarsbeslut. 
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Utredningen bedömer att förutsättningarna bör vara goda för att 
rekrytera kompetent personal till de berörda arbetsuppgifterna, för 
det fall att inte samtliga nuvarande befattningshavare väljer att följa 
med. För det talar flera faktorer. En är att Härnösand med när-
liggande kommuner utgör ett upptagningsområde med relativt stor 
befolkning och hög utbildningsnivå – Härnösand ingår således i den 
FA-region som har Sundsvall som största kommun.3 En annan faktor 
av betydelse i sammanhanget är att de berörda arbetsuppgifterna även 
kan locka sökande från andra delar av landet. Att en omlokalisering 
från Stockholmsområdet kan generera inflyttning även från andra 
delar av landet finns exempel på från vissa av de omlokaliseringar 
som skett på senare år, t.ex. vid eHälsomyndighetens etablering i 
Kalmar.4 

4.3 Effekter på sysselsättningen i Härnösand 

Den direkta sysselsättningseffekten av utredningens överväganden 
är att myndighetsverksamhet motsvarande cirka 80 årsarbetskrafter 
etableras i Härnösand. 

Utöver detta kan även vissa indirekta sysselsättningseffekter antas 
uppkomma. En sådan är att de personer som flyttar till Härnösand för 
att arbeta med de utlokaliserade verksamheterna (oavsett om de följer 
med från Stockholm eller kommer från andra delar av landet) i många 
fall torde ha en medföljande make/maka/partner som också behöver 
ett arbete. 

Vidare uppstår rimligen vissa multiplikatoreffekter, genom att 
efterfrågan på varor och tjänster av olika slag ökar i Härnösand. Sam-
tidigt ska sägas att tidigare erfarenheter visar att lokalisering av 
statliga myndigheter gett små effekter på den lokala och regionala 
arbetsmarknaden – även när det har handlat om större verksamheter 
än de upp till 80 årsarbetskrafter som nu är aktuella. En studie från 
Statskontoret visar således att tillskottet av arbetstillfällen tenderar 
att bli ungefär det antal som lokaliseras till myndigheterna. Av Stats-

                                                                                                                                                          
3 Med FA-region (funktionell analysregion) avses en region inom vilken människor kan bo 
och arbeta utan att behöva göra alltför tidsödande resor. Indelningen i FA-regioner är främst 
tänkt att användas vid regionala analyser. Se: https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-
utveckling/regionala-indelningar/fa-regioner.html 
4 Se t.ex.: www.ehalsomyndigheten.se/nyheter/2018/kalmar-och-ehalsomyndigheten-lockar-
till-flytt 
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kontorets undersökning framgår att även när de lokaliserade arbets-
ställena är relativt stora och tillhör de största enskilda arbetsgivarna 
i respektive region, så är detta sällan tillräckligt för att åstadkomma 
en radikal effekt på arbetsmarknaderna. Dessutom har det i allmän-
het rört sig om små indirekta effekter på arbetsmarknaderna vilket 
bland annat förklaras av att myndigheternas köp av varor och tjäns-
ter på den lokala marknaden varit små.5  

I ett annat avseende bedöms lokaliseringen av de berörda verksam-
heterna till Härnösand ha en positiv effekt på den lokala arbetsmark-
naden. De verksamheter som föreslås omlokaliseras handlar i allt 
väsentligt om kvalificerade handläggartjänster som stärker Härnösands 
och regionens offentliga tjänstesektor och arbetsmarknad.  

För Härnösands kommun skulle etablerandet av ny verksamhet 
motsvarande upp till cirka 80 årsarbetskrafter också ha positiva effekter 
på skatteunderlaget. Hur stor denna effekt i praktiken skulle bli är dock 
svårt att bedöma. Det beror på hur många nya skattebetalare som 
genereras för kommunen. Flera faktorer kan ha en återhållande effekt i 
detta hänseende, t.ex. kan eventuella vakanser fyllas av personer som 
redan bor i kommunen och bara byter arbete eller av personer (be-
fintliga bosatta eller inflyttare) som är bosatta i andra kommuner i 
regionen och väljer att pendla till Härnösand. I inget av dessa fall 
ökar Härnösands skattekraft. 

4.4 Konsekvenser enligt kommittéförordningen 

4.4.1 Konsekvenser enligt 14 § 

I 14 § kommittéförordningen anges följande: ”Om förslagen i ett 
betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommu-
ner, landsting, företag eller andra enskilda, skall en beräkning av dessa 
konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhälls-
ekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. När det gäller 
kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller 
landsting, skall kommittén föreslå en finansiering”. 

De samlade ekonomiska konsekvenserna av utredningens förslag 
är svåra att bedöma, eftersom ett flertal omständigheter påverkar 

                                                                                                                                                          
5 Statskontoret (2016) Statliga myndigheters lokalisering. Ett samlat underlag. (Statskontoret 
2016:8). 
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kostnadsbilden. I synnerhet övergångskostnaderna till följd av om-
lokaliseringen är svåra att bedöma. Hur personalkostnaderna ut-
vecklas i de aktuella verksamheterna beror i hög grad av i vilken mån 
de berörda handläggarna väljer att flytta med till Härnösand eller 
inte. I tidigare omlokaliseringar har medflyttningsgraden visserligen 
varit låg, men hur utfallet blir i detta fall går ändå inte att med säker-
het bedöma på förhand. Vidare påverkas lokalkostnaderna på flera 
sätt – hyresnivån för kontorslokaler är generellt lägre i Härnösand, men 
samtidigt kan myndigheterna en tid efter omlokaliseringen bli sittande 
med outnyttjade lokaler i Stockholm.  

Vidare kan kostnaderna för den dagliga driften av verksamheterna 
påverkas. Genom att verksamhet etableras på en annan ort torde 
myndigheterna i viss mån behöva öka sina kostnader för resor och 
kommunikationer. Samtidigt finns det mycket som talar för att kost-
naderna för driften av berörda verksamheter snarare går ner än upp. 
Den lägre hyresnivån i Härnösand får direkt effekt och därtill kan 
antas att lönenivån är lägre i Härnösand än i Stockholm vilket torde 
få genomslag på sikt. En erfarenhet från tidigare omlokaliseringar är 
också att benägenheten att byta arbete oftast är betydligt mindre 
utanför storstadsområdena, vilket talar för att de långsiktiga kostna-
derna för rekrytering, introduktionsutbildningar m.m. blir lägre när 
verksamheterna väl är etablerade i Härnösand. 

Kostnader kan även uppstå hos andra offentliga organ än de direkt 
berörda myndigheterna, om omlokaliseringen skulle medföra över-
talighet hos personer som väljer att inte flytta med och dessa blir 
arbetslösa. Utredningen bedömer visserligen att denna risk är be-
gränsad, med hänsyn till att det handlar om ett fåtal tjänster per berörd 
myndighet och att det allmänna arbetsmarknadsläget i Stockholm 
får bedömas som gott. Men om det ändå uppstår övertalighet och 
arbetslöshet bland de berörda personerna kan kostnader uppstå för 
exempelvis omställningsåtgärder, arbetslöshetsunderstöd och kanske 
kommunalt försörjningsstöd.  

Även andra faktorer måste dock vägas in. Ett exempel är att ratio-
naliseringspotentialer eventuellt kan realiseras i berörda verksam-
heter. En erfarenhet från tidigare omlokaliseringar är således att 
berörda verksamheter – till följd av att organisation, bemanning och 
rutiner ses över i samband med flytten – kan genomföras effektivare 
på den nya orten. Det kan alltså uppstå positiva effekter utöver de 
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direkta kostnadsminskningar som kan uppnås genom lägre personal-, 
löne- och hyreskostnader. 

Vidare måste även de positiva samhällsekonomiska effekterna i 
Härnösand beaktas. I vilken mån storleken på dessa motsvarar de 
kostnader som på kort sikt uppstår för de myndigheter i vilka om-
lokalisering sker samt övriga kostnader som uppstår, är dock svårt 
att bedöma. I slutändan är det också regering och riksdag som har 
att bedöma om den samlade kalkylen är rimlig. 

Vid en samlad bedömning av kostnadsökande och kostnads-
minskande effekter menar utredningen dock att förslagen torde bli 
mer eller mindre kostnadsneutrala för staten sett på längre sikt. På 
kort sikt lär dock övergångskostnaderna bli större än de kostnads-
minskningar, i form av lägre hyror m.m., som kan uppnås. 

4.4.2 Konsekvenser enligt 15 § 

Enligt 15 § kommittéförordningen gäller följande: ”Om förslagen i 
ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall 
konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller 
när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande 
arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för 
små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i 
övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor 
och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen”.  

I avsnitt 4.3 redovisades effekter på sysselsättningen i Härnösand 
av de identifierade omlokaliseringarna. Som där nämndes bedömer 
utredningen att de verksamheter som föreslås bli omlokaliserade 
kommer att bidra till att stärka Härnösands och regionens offentliga 
tjänstesektor och arbetsmarknad. Detta kan sägas ha en positiv på-
verkan på den offentliga servicen i Härnösand, låt vara att ingen av 
de berörda verksamheterna handlar om servicetjänster av ett slag 
som bygger på direkt personlig interaktion med berörda brukare. 

I övrigt bedömer utredningen att de överväganden som redovisas 
i betänkandet i huvudsak saknar betydelse i de avseenden som tas 
upp i 15 § kommittéförordningen. 
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4.4.3 Konsekvenser enligt 15 a § 

I 15 a § kommittéförordningen anges följande: ”Om ett betänkande 
innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnads-
mässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna 
ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvens-
utredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konse-
kvensutredning vid regelgivning”.  

Utredningen ska enligt sina direktiv vid behov lämna förslag till 
uppdrag till berörda myndigheter och nödvändiga författningsänd-
ringar. De regeländringar som kan aktualiseras av utredningsarbetet 
handlar i princip dock enbart om förslag på ändringar i myndighets-
instruktioner och liknande. En konsekvensutredning av det slag som 
efterfrågas i 15 a § kommittéförordningen bedöms därför inte vara 
relevant att göra. 
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Kommittédirektiv 2018:100 

Ökad statlig verksamhet i Härnösand 

Beslut vid regeringssammanträde den 30 augusti 2018 

Sammanfattning 

En särskild utredare ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
att öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla 
arbetsuppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och till-
handahålla gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i 
Härnösands kommun för dessa uppgifter. 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2019. 

Statlig närvaro i hela landet 

Av Statskontorets rapport Statliga myndigheters lokalisering Ett 
samlat underlag (2016:8) framgår att statliga myndigheter, och därmed 
statliga arbetstillfällen, är ojämnt fördelade över landet. Av rapporten 
framgår vidare att Västernorrlands län är det län där antalet statliga 
jobb minskat mest 2008–2014. Under perioden har antalet statliga 
arbetstillfällen ökat mest i Stockholms län (Statskontoret 2016:8). 

Regeringen har inlett ett arbete med att stärka den statliga närvaron 
i hela landet, inklusive i storstädernas ytterområden. En del i detta 
arbete är omlokalisering av statliga myndigheter (prop. 2017/18:1 utg. 
omr. 2 avsnitt 5). 
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Samverkan kring lokaler och kontorsstöd 

Myndigheter kan tillhandahålla lokaler och kontorsstöd åt andra myn-
digheter. I staten förekommer även olika typer av egeninitierad sam-
verkan mellan myndigheter kring lokaler och gemensam service. Ett 
exempel är de servicekontor som Försäkringskassan, Pensionsmyn-
digheten och Skatteverket samverkar om. Ett annat exempel är det 
s.k. Myndighetsnätverket i Sundsvall, som omfattar 16 olika myndig-
heter, där myndigheter ingår avtal om gemensamma resurser, fördel-
ning av kostnader m.m. 

Det är också vanligt i den privata sektorn att företag tillhanda-
håller kontorsstöd åt andra företag, och många företag bedriver sin 
verksamhet i s.k. kontorshotell. 

Vid en ändrad lokalisering av arbetsuppgifter från fler än en myn-
dighet till en ny ort kan samverkan kring lokaler och grundläggande 
servicefunktioner vara ett sätt att underlätta etableringen och minska 
kostnaderna för de berörda myndigheterna. En sådan samverkan skulle 
kunna omfatta telefonväxel, reception, vaktmästeri, fastighetssköt-
sel, lokalvård och andra liknande lokalt utförda kontorsnära tjänster. 
En samordning skulle kunna leda till såväl bättre service som ett mer 
effektivt resursutnyttjande. 

Uppdraget 

I enlighet med regeringens ambition att sprida statlig verksamhet 
över hela landet bör den statliga närvaron i Härnösand utökas. Det 
bör utredas om detta kan ske genom att verksamhet från ett antal 
statliga myndigheter, som i dag bedrivs i Stockholms län, samlas i 
gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice. 

Mot denna bakgrund ges en särskild utredare i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att samla arbetsuppgifter från flera myndighe-
ter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med 
gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter. 

Utredaren ska 

• identifiera och föreslå arbetsuppgifter, motsvarande minst 50 års-
arbetskrafter vid lämpliga myndigheter, som kan ingå i kontors-
gemenskapen, 
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• lämna förslag till vilken aktör som ska ansvara för lokaler och den 
gemensamma kontorsservicen samt vilka tjänster som ska ingå i 
servicen, 

• analysera och föreslå hur ansvaret och kostnaderna för lokaler 
och kontorsservice ska fördelas, inklusive kostnaderna för upp-
byggnaden av kontorsgemenskapen och kontorsservicen, 

• vid behov lämna förslag till uppdrag till berörda myndigheter och 
nödvändiga författningsändringar, 

• särskilt överväga om en gemensam kontorsservice aktualiserar 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, samt 

• redovisa de analyser och bedömningar som ligger till grund för 
förslagen. 

Om utredaren anser det vara möjligt att införa gemensamma kon-
torslösningar ska lämplig tidpunkt för genomförandet av förslagen 
anges. Om förslaget avser något annat än administrativa arbetsupp-
gifter ska hänsyn tas till de berörda myndigheternas särskilda behov 
av kompetensförsörjning. 

En utgångspunkt är att förslagen inte får försämra Sveriges säkerhet, 
informationssäkerheten eller myndigheternas möjlighet att genomföra 
sina uppdrag. Förslagen ska också vara kostnadsneutrala för staten. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska, utöver vad som framgår av kommittéförordningen 
(1998:1474), redovisa verksamhetsmässiga och personella konsekven-
ser av förslagen samt särskilt bedöma effekterna på sysselsättningen i 
Härnösand. 

Samråd och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska samråda med Kammarkollegiet, Statens servicecenter 
och Arbetsgivarverket. Utredaren ska även samråda med berörda myn-
digheter och i övrigt med de myndigheter som utredaren bedömer 
vara relevanta. 
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Utredaren ska särskilt ta del av erfarenheter från de myndigheter som 
för närvarande delar lokaler och kontorsstöd. 

Utredaren ska hålla Länsstyrelsen i Stockholms län, landstinget i 
Västernorrlands län och berörda centrala arbetstagarorganisationer 
informerade om arbetet samt ge dem möjlighet att framföra syn-
punkter. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) 
senast den 30 april 2019. 

 
(Finansdepartementet)
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Kommittédirektiv 2019:14 

Tilläggsdirektiv till Utredningen om ökad statlig 
verksamhet i Härnösand (Fi 2018:11) 

Beslut vid regeringssammanträdet den 11 april 2019  

Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 30 augusti 2018 kommittédirektiv om att 
ge en särskild utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
öka den statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbets-
uppgifter från flera myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla 
gemensamma lokaler med gemensam kontorsservice i Härnösands 
kommun för dessa uppgifter (dir. 2018:100). Enligt direktiven ska upp-
draget redovisas senast den 30 april 2019. 

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast 
den 17 juni 2019. 

 
(Finansdepartementet) 





Statens offentliga utredningar 2019
Kronologisk förteckning

 

 1. Santiagokonventionen mot  
organhandel. S.

 2. Ingen regel utan undantag – en trygg 
sjukförsäkring med människan i 
centrum. S.

 3. Effektivt, tydligt och träffsäkert  
– det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. A.

 4. Framtidsval – karriärvägledning för 
individ och samhälle. U.

 5. Tid för trygghet. A.

 6. En långsiktig, samordnad och dialog
baserad styrning av högskolan. U.

  7. Skogsbränderna sommaren 2018. Ju.

 8. Kamerabevakning i kollektivtrafiken 
– ett enklare förfarande. Ju. 

 9. Privat initiativrätt – planintressentens 
medverkan vid detaljplaneläggning. N.

 10. Stöd för validering eller kompetens
åtgärder i samband med korttidsarbete. 
Fi.

 11. Biojet för flyget. M.

 12. Nya befogenheter på 
konsumentskyddsområdet. Fi.

 13. Agenda 2030 och Sverige: Världens 
utmaning – världens möjlighet. Fi.

 14. Ett säkert statligt IDkort 
– med elegitimation. Ju.

 15. Komplementär och alternativ medicin 
och vård – säkerhet, kunskap, dialog. S.

 16. Ny kärntekniklag  
– med förtydligat ansvar. M.

 17. Bebyggelse och transportplanering 
för hållbar stadsutveckling. N. 

 18. För flerspråkighet, kunskaps
utveckling och inkludering. Moders
målsundervisning och studiehand
ledning på modersmål. U.

 19. Belastningsregisterkontroll  
i arbetslivet – behovet av utökat 
författningsstöd. A. 

 20. Stärkt kompetens i vård och omsorg. S.

 21. Effektivt investeringsfrämjande för 
hela Sverige. UD.

 22. Sveriges miljöövervakning  
– dess uppgift och organisation  
för en god miljöförvaltning. M.

 23. Styrkraft i funktionshinderspolitiken. 
S.

 24. Stärkt integritet i idrottens antidopnings
arbete. Ku.

 25. Genomförande av ändringar i  
utstationeringsdirektivet. A.

 26. Organbevarande behandling för  
donation. S.

 27. Rasistiska symboler. Praxisgenom
gång och analys. Ju.

 28. Komplementär och alternativ  
medicin och vård – ny lagstiftning. S.

 29. God och nära vård. Vård i samverkan. 
S.

 30. Moderna tillståndsprocesser för elnät. I.

 31. Fskattesystemet – en översyn. Fi. 

 32. Straffrättsligt skydd för barn som  
bevittnar brott mellan närstående 
samt mot uppmaning och annan 
psykisk påverkan att begå självmord. 
Ju.

 33. Ökad statlig närvaro i Härnösand. Fi.
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Arbetsmarknadsdepartementet

Effektivt, tydligt och träffsäkert  
– det statliga åtagandet för framtidens 
arbetsmarknad. [3]

Tid för trygghet. [5]

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet 
– behovet av utökat författningsstöd. 
[19]

Genomförande av ändringar i  
utstationeringsdirektivet. [25]

Finansdepartementet

Stöd för validering eller kompetensåtgärder 
i samband med korttidsarbete. [10]

Nya befogenheter på  
konsumentskyddsområdet. [12]

Agenda 2030 och Sverige: Världens  
utmaning – världens möjlighet. [13]

Fskattesystemet – en översyn. [31]

Ökad statlig närvaro i Härnösand. [33]

Infrastrukturdepartementet

Moderna tillståndsprocesser för elnät. [30]

Justitiedepartementet

Skogsbränderna sommaren 2018. [7]

Kamerabevakning i kollektivtrafiken  
– ett enklare förfarande. [8]

Ett säkert statligt IDkort 
– med elegitimation. [14]

Rasistiska symboler. Praxisgenomgång 
och analys. [27]

Straffrättsligt skydd för barn som  
bevittnar brott mellan närstående 
samt mot uppmaning och annan  
psykisk påverkan att begå självmord. 
[32]

Kulturdepartementet

Stärkt integritet i idrottens antidopnings
arbete. [24]

Miljö- och energidepartementet

Biojet för flyget. [11]

Ny kärntekniklag  
– med förtydligat ansvar. [16]

Sveriges miljöövervakning  
– dess uppgift och organisation  
för en god miljöförvaltning. [22]

Näringsdepartementet

Privat initiativrätt – planintressentens 
medverkan vid detaljplaneläggning. [9]

Bebyggelse och transportplanering för 
hållbar stadsutveckling. [17]

Socialdepartementet

Santiagokonventionen mot organhandel. [1]

Ingen regel utan undantag – en trygg  
sjukförsäkring med människan i 
centrum. [2] 

Komplementär och alternativ medicin och 
vård – säkerhet, kunskap, dialog. [15]

Stärkt kompetens i vård och omsorg. [20]

Styrkraft i funktionshinderspolitiken. [23]

Organbevarande behandling för donation. 
[26]

Komplementär och alternativ medicin  
och vård – ny lagstiftning. [28] 

God och nära vård. Vård i samverkan. [29]

Utbildningsdepartementet

Framtidsval – karriärvägledning för  
individ och samhälle. [4]

En långsiktig, samordnad och dialog
baserad styrning av högskolan. [6]



För flerspråkighet, kunskapsutveck
ling och inkludering. Modersmåls
undervisning och studiehandledning 
på modersmål. [18]

Utrikesdepartementet

Effektivt investeringsfrämjande för hela 
Sverige. [21]
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1 Syfte 

Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den 

ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen. 

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel: 

• Budget och mål 

• Ägardirektiv 

• Redovisning 

• Intern kontroll 

• Uppföljning 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla nivåer i organisationen för att 

möjliggöra en effektiv användning av kommunens resurser och skapa största 

möjliga nytta för medborgarna. En aktiv dialog kring både ekonomi och 

verksamhet är en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas. 

De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för 

verksamhetens omfattning. 

2 Övergripande principer 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 

genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och 

budget för var och en av nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan 

nämnder. 

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala 

bolagen. 

Kommunstyrelsen ska begära in de verksamhets- och ekonomiuppföljningar 

som den finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om 

beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska 

kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och föreslå åtgärder för att 

komma tillrätta med obalansen. 

Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att 

principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla 

verksamhetsområden. 

2.3 Nämndernas ansvar 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande 
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lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet 

bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. 

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott. 

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en 

handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas 

effekt i tid och pengar. 

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade 

budgetramen är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i 

första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom 

budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera 

behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av 

budget ska vara finansierad. 

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enlig fastställd plan eller när 

kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare information om 

verksamhet och ekonomisk ställning. 

3 Mål och budget 

3.1 Budgetprocess 

Kommunallagen 11 kap §§5-11 reglerar budgetprocessen och budgetens 

innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun följande: 

• Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar med förslag 

på budgetramar. Det sker i mars året innan aktuellt budgetår. 

• Kommunstyrelsen inbjuder representanter för samtliga partier i 

kommunfullmäktige till en budgetkonferens där 

planeringsförutsättningarna presenteras. 

• Kommunfullmäktige ska senast i juni fastställa mål och budget 

(Årsplan) för kommunen för nästkommande år. 

• Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över minst tre 

år, varav budgetåret ska vara första året. 

De förslag till Årsplan som föreläggs kommunfullmäktige ska vara berett av 

kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige kan om så är påkallat besluta om revidering av gällande 

budget. 

3.2 Budgeterad resultatnivå 

Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 

procent av skatteintäkter och statsbidrag (skattemedel). Endast i 

undantagsfall får den beräknade resultatnivån underskrida 1 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. 

3.3 Nämndernas verksamhetsplan 

Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår för kännedom 

delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan. 
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3.4 Anslagsbindningsnivå 

3.4.1 Driftsbudget 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd per verksamhetsområde. Anslagsbindningsnivån 

är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan flytta skattemedel mellan 

verksamheter under innevarande budgetår. Anser nämnden att förändringen 

är av betydande omfattning kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa 

förändringen särskilt. Överföring av skattemedel mellan verksamheter som 

påverkar de av kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av 

kommunfullmäktige. 

3.4.2 Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde. 

Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika 

verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen. 

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos 

kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade 

skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen. 

3.5 Resultatutjämningsreserv 

Härnösands kommun inrättade 2019 en så kallad resultatutjämningsreserv, 

vilket innebär möjlighet att avsätta en del av ett överskott i goda tider och 

sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en 

svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det 

balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsättning och 

användandet av medel ur resultatutjämningsreserv regleras enligt 

kommunallagen. 

3.6 Mål- och resultatstyrning 

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att 

kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner 

över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning. 

Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med 

tillhörande styrtal för respektive nämnd. Målen följs upp och analyseras 

kontinuerligt och återrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport och 

årsredovisning. 

4 Redovisning 

4.1 Syfte med redovisningen 

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 

• ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi 

• spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag 

för välgrundade beslut 

• tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 

kommunen och dess olika verksamheters resultat och ställning 
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4.2 Extern redovisning 

Den externa redovisningen i Härnösands kommun utgår från: 

• gällande lagstiftning 

• god redovisningssed 

• vedertagna redovisningsprinciper 

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar 

det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, 

uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och 

rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen ska utfärda regler och 

förtydligande gällande regler inom den externa redovisningen i kommunen. 

4.3 Intern redovisning 

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som 

kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med 

andra data från verksamheten utgöra underlag för beslutsfattare på olika 

nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt att 

uppbyggnaden av den interna redovisningen görs så att behovet av 

ekonomisk information på olika nivåer i kommunens organisation 

tillgodoses. Ansvaret för den interna redovisningen åvilar respektive nämnd i 

samspel med kommunstyrelsen. 

4.4 Redovisningsmodell 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen 

samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande 

redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket 

samtliga nämnder ska ingå. För att underlätta den sammanställda 

redovisningen kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, 

men med annan redovisningsmodell. 

5 Intern kontroll 

Intern kontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål 

och för att hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. 

En viktig del är att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och att 

lagar och regler följs. Intern kontrollarbetet är processtyrt, vilket innebär att 

se till helheten istället för enskilda moment. Intern kontroll omfattar både 

ekonomiska- och verksamhetsmässiga risker. Kommunfullmäktige ska 

besluta om ett reglemente för intern kontroll. 

6 Uppföljning 

6.1 Uppföljning kommunen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa fyramånadersrapport, 

delårsrapport samt årsredovisning för kommunen. 

Fyramånadersrapport och delårsrapport ska tillställas kommunfullmäktige 

senast vid juni- respektive oktobersammanträdet. 
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Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisning till kommunfullmäktige 

och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut. 

6.2 Uppföljning nämnd 

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta en fyramånadersrapport 

för perioden januari-april och en delårsrapport för perioden januari-augusti 

samt redovisa verksamhetsplanens utfall i en verksamhetsberättelse för 

helåret. 

Fyramånadersrapporten ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat samt 

prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret.  

Delårsrapporten ska redovisa ett ackumulerat ekonomiskt resultat samt 

prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. Delårsrapporten ska även 

innehålla uppföljning av nämndens resultatuppdrag samt eventuella övriga 

mål. 

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. 

Redovisningen ska följa upprättade tidplan för verksamhetsberättelsen. I 

redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna verksamhetsplanen har 

genomförts och på vilket sätt den har hjälpt till att förverkliga 

kommunfullmäktiges övergripande mål. 

6.3 Uppföljning kommunala bolag 

Fyramånadersrapport, delårsrapport samt årsredovisning för kommunens 

helägda bolag ska överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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1 Syfte 

Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den 

ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen. som även utfärdar 

anvisningar till detta ekonomistyrningsreglemente. 

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel: 

• Budget och mål 

• Ägardirektiv 

• Redovisning 

• Intern kontroll 

• Uppföljning och utvärdering 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer i organisationen för 

att möjliggöra en effektiv användning av kommunens resurser och skapa 

största möjliga nytta för medborgarna. En aktiv dialog kring både ekonomi 

och verksamhetsplaner är en förutsättning för att ekonomistyrningen ska 

lyckas.  

De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för 

verksamhetens omfattning. 

2 Övergripande principer 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 

genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och 

budget för var och en av nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan 

nämnder. 

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. Det 

ska ske genom ett fyrmånadersbokslut och ett delårsbokslut samt ett 

årsbokslut. 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala 

bolagen. 

Kommunstyrelsen ska begära in de verksamhets- och ekonomiuppföljningar 

som den finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om 

beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska 

kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och föreslå åtgärder för att 

komma tillrätta med obalansen. 

Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att 

principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla 

verksamhetsområden. 
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2.3 Nämndernas ansvar 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande 

lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet 

bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. 

Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning. 

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott. 

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en 

handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas 

effekt i tid och pengar. och redovisas för kommunstyrelsen. 

När en nämnd uppvisar ett negativt utfall mot budget innebär det att 

kommundirektören, ekonomichefen och personalchefen under en period får 

närvaro- och yttranderätt i nämnden utan behov av särskilda beslut. 

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade 

budgetramen är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i 

första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom 

gällande budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige 

aktualisera behovet av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje 

utökning av budget skall vara finansierad. 

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enlig fastställd plan enligt en 

av kommunstyrelsen fastställd plan för uppföljning eller när 

kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare information om 

verksamhet och ekonomisk ställning. 

3 Budget och mål Mål och budget 

3.1 Budgetprocess 

Kommunallagen 11 kap §§5-11 reglerar budgetprocessen och budgetens 

innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun följande: 

• Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv planeringsförutsättningar 

med förslag till på budgetramar. och anvisningar om målarbetet till 

nämnderna. Det sker i januari mars året innan aktuellt budgetår. 

• Kommunstyrelsen inbjuder representanter för samtliga partier i 

kommunfullmäktige till en budgetkonferens där förutsättningarna 

planeringsförutsättningarna presenteras. och diskuteras. 

• Kommunfullmäktige ska senast i juni månad fastställa budget och 

mål mål och budget (årsplan) för kommunen för nästkommande år. 

• Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över minst tre 

år, varav budgetåret är ska vara första året. 

De förslag till budget och mål  Årsplan som föreläggs kommunfullmäktige 

ska vara beredda berett av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige kan om så är påkallat besluta om revidering av gällande 

budget. 



Härnösands kommun 
Datum 

2020-01-27 
  

  
Sida 

5(8) 
 

 

3.2 Budgeterad resultatnivå 

Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 

procent av skatteintäkter och statsbidrag (skattemedel). Endast i 

undantagsfall ska får den beräknade resultatnivån underskrida 1 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. 

3.3 Nämndernas verksamhetsplan 

Nämnderna ska senast i november för kommande före aktuellt budgetår för 

kännedom delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan. 

3.4 Anslagsbindningsnivå 

3.4.1 Driftsbudget 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd per verksamhetsområde ekonomiskt ansvariga 

inom förvaltningen. Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att 

nämnden fritt kan flytta skattemedel mellan verksamheter under innevarande 

budgetår. Anser nämnden att förändringen mellan verksamheten är av 

betydande omfattning kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa denna 

förändringen särskilt. Överföring av skattemedel mellan verksamheter som 

påverkar de av kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av 

kommunfullmäktige. 

3.4.2 Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde. 

Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika 

verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen. 

För investeringsprojekt överstigande en miljon kronor ska kommunens 

projektmodell tillämpas. 

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos 

kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade 

skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen. 

3.5 Resultatutjämningsreserv 

Härnösands kommun inrättade 2019 en så kallad resultatutjämningsreserv, 

vilket innebär möjlighet att avsätta en del av ett överskott i goda tider och 

sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en 

svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det 

balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsättning och 

användandet av medel ur resultatutjämningsreserv regleras enligt 

kommunallagen. 

3.6 Mål- och resultatstyrning 

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att 

kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner 

över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning. 

Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med 

tillhörande styrtal för respektive nämnd. Dessa anger nämndernas viktigaste 

prioriteringar för året. Målarbetet Målen följs upp och analyseras 
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kontinuerligt och avrapporteras återrapporteras till kommunfullmäktige i 

delårsrapport och årsredovisning. 

4 Redovisning 

4.1 Syfte med redovisningen 

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 

• ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi 

• spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag 

för välgrundade beslut 

• tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 

kommunen och dess olika verksamheters resultat och ställning 

4.2 Extern redovisning 

Externredovisningen Den externa redovisningen i Härnösands kommun 

utgår från: 

• gällande lagstiftning 

• god redovisningssed 

• vedertagna redovisningsprinciper 

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar 

det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, 

uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och 

rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen ska utfärda regler och 

förtydligande gällande regler inom externredovisningen den externa 

redovisningen i Härnösands kommunen. 

4.3 Intern redovisning 

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som 

kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med 

andra data från verksamhetssystem verksamheten utgöra underlag för 

beslutsfattare på olika nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. 

Det är av stor vikt att uppbyggnaden av internredovisningen den interna 

redovisningen görs så att behovet av ekonomisk information på olika nivåer i 

kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret för internredovisningen den 

interna redovisningen åvilar respektive nämnd i samspel med 

kommunstyrelsen. 

4.4 Redovisningsmodell 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen 

samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande 

redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket 

samtliga nämnder ska ingår. För att underlätta den sammanställda 

redovisningen kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, 

men med annan redovisningsmodell. 
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5 Intern kontroll 

Intern kontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål 

och för att hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. 

En viktig del är att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och att 

lagar och regler följs. Intern kontrollarbetet är processtyrt, vilket innebär att 

se till helheten istället för enskilda moment. Intern kontroll omfattar både 

ekonomiska risker och verksamhetsrisker ekonomiska- och 

verksamhetsmässiga risker. Kommunfullmäktige har beslutat ska besluta om 

ett reglemente för intern kontroll. 

6 Uppföljning och utvärdering 

6.1 Uppföljning kommunen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställera fyramånadersbokslut 

fyramånadersrapport, delårsbokslut delårsrapport samt årsredovisning för 

kommunen. och delårsbokslut  

Fyramånadersbokslut Fyramånadersrapport och delårsbokslut delårsrapport 

ska vilka tillställas kommunfullmäktige senast vid för kännedom i juni- 

respektive oktobersammanträdet. 

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisning till kommunfullmäktige 

och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut. 

6.2 Uppföljningar nämnd 

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta ett en fyramånadsbokslut 

fyramånadersrapport för perioden januari-april och ett en delårsrapport 

delårsbokslut för perioden januari-augusti samt redovisa verksamhetsplanens 

utfall i en verksamhetsberättelse för helåret. 

Fyramånadersbokslutet Fyramånadersrapporten ska redovisa ackumulerat 

ekonomiskt resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret.  

Delårsrapporten ska redovisa ett ackumulerat ekonomiskt resultat samt 

prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. Delårsbokslutet 

Delårsrapporten ska även också innehålla uppföljning av nämndernas 

nämndens resultatuppdrag samt eventuella övriga mål. verksamhetsmål samt 

ett koncernbokslut.  

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Denna 

Redovisningen redovisning ska följa upprättad plan den av 

ekonomiavdelningen upprättade tidplanen för årsbokslut 

verksamhetsberättelsen. I redovisningen ska tydligt framgå om den 

framtagna verksamhetsplanen har genomförts och på vilket sätt den har 

hjälpt till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Nämndernas uppföljning sammanställs och analyseras av kommunstyrelsen. 

Sammanställningen tillskrivs kommunfullmäktige om inte 

verksamhetsmålen eller de ekonomiska målen uppfylls. 
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6.3 Uppföljning kommunala bolag 

Fyramånadersbokslut Fyramånadersrapport, och delårsbokslut delårsrapport 

samt årsredovisning för kommunens helägda bolag ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

6.4 Årsredovisning 

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisning till kommunfullmäktige 

och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut. 

6.5 Redovisning av verksamhetsplanens utfall 

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Denna 

redovisning ska följa den av ekonomiavdelningen upprättade tidplanen för 

årsbokslut. I redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna 

verksamhetsplanen har genomförts och på vilket sätt den har hjälpt till att 

förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. 
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 Kommunstyrelsen 

Revidering fördelningsmodell grund- och 
schablonersättning 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår  kommunstyrelsen besluta  

att anta  reviderad fördelningsmodell för grund- och schablonersättning  

 

Beskrivning av ärendet 

I maj 2019 beslutade Kommunstyrelsen att anta en ny fördelningsmodell 

avseende två av de statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut till 

kommuner utan krav på ansökan. Modellen omfattar  

• Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd, och 

• schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer 

Grundersättning för mottagande av nyanlända personer med 

uppehållstillstånd 

Kommunen har fram till december 2019 haft rätt till en årlig grund-

ersättning motsvarande fem prisbasbelopp i syfte att möjliggöra en 

beredskap för mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd. 

Beloppet har i sin helhet fördelats till Arbetslivsförvaltningens 

mottagningsverksamhet. Grundersättningen till kommuner för mottagande 

av nyanlända avskaffas från och med 1 januari 2020. 

 

Schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för 

nyanlända personer 

Migrationsverket betalar löpande ut schablonersättning till kommunen, 

ersättningen avser täcka vissa kostnader för etablering och introduktion av 

nyanlända personer, däribland samhällsorientering. Schablonersättningen 

betalas ut under de första två åren efter mottagandet till den kommun i 

vilken personen är folkbokförd och fördelas sedan ut till kommunens 

verksamheter i enlighet med beslutad fördelningsnyckel.   
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I december 2019 beslutade regeringen att höja schablonersättningen till 

kommunerna för mottagandet av nyanlända. Höjningen genomförs för att 

nyanlända ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 

timmar istället för nuvarande minst 60 timmar. Utökningen av 

samhällsorienteringen träder i kraft den 1 februari 2020. 

Samhällsorienteringen finansieras genom schablonersättningen för 

mottagandet av nyanlända. Därför höjs schablonen från och med 1 januari 

2020 med 3 500 kronor från 142 600 till 146 100 kronor per mottagen 

nyanländ under 65 år.  

Då höjningen av schablonersättningen är riktade medel för utökning av 

samhällsorientering behöver fördelningsnyckeln för schablonersättningen 

revideras.  

Höjningen av schablonersättningen gällande personer mellan 20 och 65 år 

föreslås i sin helhet fördelas till Arbetslivsförvaltningen vilka bedriver 

samhällsorientering för nyanlända. Höjningen gällande personer under 20 år 

föreslås fördelas enligt tidigare beslutad fördelningsmodell, detta då 

personer under 18 år inte har rätt att delta i samhällsorientering  samt att 

personer i åldersspannet 18-20 år i hög grad studerar på gymnasiet och 

endast i undantagsfall tar del av samhällsorientering.  

 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom revidering av fördelningsmodellen fördelas medlen till den 

verksamhet som bär kostnaderna för kravet på utökad samhällsorientering 

för nyanlända.   

Petra Norberg 

Tf. Kanslichef 

Malin Ullström 

Processledare 

 

Bilagor 

Förslag på reviderad fördelningsmodell Grund- och schablonersättning.  
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Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning 
 

Denna fördelningsmodell omfattar statlig ersättning från Migrationsverket i 

form av grund- och schablonersättning vilka regleras i förordning 

(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. 

Ersättningen betalas ut till kommunen utan krav på ansökan. 

Fördelningsmodellen ersätter tidigare version  av fördelningsmodell vilken 

beslutades av Kommunstyrelsen i maj 2019.  

 

Grundersättning för mottagande av nyanlända personer med 

uppehållstillstånd 

Kommunen hade fram till december 2019 rätt till en årlig grundersättning 

motsvarande fem prisbasbelopp i syfte att möjliggöra en beredskap för 

mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd. 

Grundersättningen avskaffades från och med 1 januari 2020 och återfinns 

därmed inte i denna fördelningsmodell. 

Schablonersättning  
Migrationsverket betalar löpande ut schablonersättning till kommunen, 

ersättningen avser täcka vissa kostnader för etablering och introduktion av 

nyanlända personer. Schablonersättningen betalas ut under de första två åren 

efter mottagandet till den kommun i vilken personen är folkbokförd.   

Schablonersättning avser täcka vissa kostnader för  

• mottagning och praktisk hjälp i samband med bosättning, 

• särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och 

viss annan pedagogisk verksamhet, 

• utbildning i svenska för invandrare 

• kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för nyanlända 

som har kort utbildning och omfattas av förordningen om 

etableringsinsatser,   

• samhällsorientering, 

• tolkning,  

• andra insatser för att underlätta etablering i samhället, samt 

• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd för personer som inte fyllt 65 

år och administration av sådant bistånd.  

Från och med den 1 januari 2020 är schablonersättningen 146.100 kr för en 

person under 65 år, och 81.200 kr för en person som fyllt 65 år.  

 

 

Utformning fördelningsmodell 
Schablonersättningen fördelas utifrån nedanstående fördelningsnyckel. 

Modellen utgår från den förordning som styr schablonersättningen till 

kommunen, och i det fall Migrationsverket förändrar beloppet för 

schablonersättning kvarstår fördelningen utifrån den procentsats som anges i 

modellen.   
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Mottagande och praktisk hjälp med bosättning 

De personer som anvisas till kommunen får stöd i sin bosättning av 

Arbetslivsförvaltningens bosättningsenhet. Personer som väljer att på egen 

hand bosätta sig i kommunen (s.k. EBO) har inte rätt till stöd av 

Arbetslivsförvaltningen och söker sig istället till socialtjänsten för att få stöd 

i frågor som rör bosättning. Socialtjänsten har ingen skyldighet att hjälpa 

personen i dessa frågor, men för att möjliggöra en snabbare väg in i det 

svenska samhället, samt för att underlätta i sin egen arbetssituation på sikt 

ger socialtjänsten stöd i bosättningsfrågor till dessa personer. Det stöd som 

personen ofta är i behov av är stöd i att folkbokföra sig, skaffa fullständigt 

personnummer, ansöka om att få ta del av socialförsäkringen, ansöka om 

diverse bidrag samt att skriva in sig i etableringsprogrammet hos 

Arbetsförmedlingen. Fördelningsmodellen tar hänsyn till vart det faktiska 

resursnyttjandet sker gällande mottagning, och fördelning av medel för 

mottagning är med lika delar fördelat till ALF och SOC.   

 

Introduktionsinsatser skola 

Schablonersättningen för barn och unga som inte fyllt 20 år avser täcka 

vissa merkostander inom skola och barnomsorg. Merkostnader kan uppstå 

där det krävs särskilda insatser såsom ex. kartläggning, introduktion, 

anpassning av undervisningen och studiehandledning på modersmål. 

  

Svenska för invandrare, SFI 

Svenska för invandrare är grundläggande utbildning i det svenska språket 

för vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska, är över 16 år och 

som har uppehållstillstånd i Sverige. Schablonersättningen avser att täcka 

kostnaden för SFI till de personer som omfattas av regelverket för denna 

ersättning.  

 

Anpassad Kommunal vuxenutbildning, Komvux 

Schablonersättningen avser att täcka vissa kostnader för kommunal 

vuxenutbildning som särskilt anpassats för personer som tar del av 

Arbetsförmedlingens etableringsprogram och har kort utbildningsbakgrund.  

(Målgruppen framgår av 14§ förordningen (20100:820) om 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.) De anpassningar som 

avses kan exempelvis vara individuella lösningar i syfte att ge eleven rätt 

förutsättningar för att nå målen för sin utbildning genom anpassade 
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läromedel, extra utrustning, extra färdighetsträning, digital teknik med 

anpassade programvaror, hjälp att förstå texter, samt studiehandledning på 

modersmål inom denna utbildning.   

 

Samhällsorientering, SO 

Samhällsorientering är en utbildning on det svenska samhället, om 

rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och hur samhället är 

organiserat. Arbetslivsförvaltningen erbjuder utbildningen till personer 

mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är 

anhörig-invandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 

1 maj 2013). Schablonersättningen avser att täcka kostnader för 

samhällsorientering för de personer som omfattas av regelverket för denna 

ersättning. 

 

Tolkning 

Kostnader för tolk till målgruppen återfinns hos Arbetslivsförvaltningen, 

Skolförvaltningen och Socialförvaltningen, och fördelas i modellen med lika 

stor del till dessa.   

 

Insatser för att underlätta etablering i samhället 

I regelverket som styr schablonersättningen finns ett utrymme för 

kommunen att själv, utifrån sin egen organisatoriska uppbyggnad, avgöra 

vilken verksamhet utöver ovanstående som bör omfattas av 

schablonersättningen. Detta ska dock rymmas inom ramen för initiala 

kostnader för målgruppen.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen:  

Fördelningen avser verksamhet inom kulturområdet som nyckel till 

integration. Medlen kan exempelvis användas till att öka den digitala 

kompetensen hos målgruppen genom behovsanpassade utbildningar och 

insatser på det digitala området inom bibliotekets verksamhet. 

Aktiviteter inom det konstnärliga området, exempelvis i form av 

workshops i konsthallens regi är ytterligare exempel på vad medlen kan 

nyttjas till.  

 

Samhällsförvaltningen:  

Fördelingen avser täcka vissa kostnader som möjliggör verksamhet eller 

skapar fysiska ytor som främjar integration. Exempel på kostnader som 

möjliggör verksamhet kan vara hyra av idrottshallar, planer eller 

utrustning. Exempel på fysiska ytor syftar i första hand på att skapa 

spontanidrottsytor eller andra ytor med målsättningen att främja 

integration.  

 

Arbetslivsförvaltningen: 

Fördelningen avser arbetsmarknadsinsatser i syfte att korta tiden till 

arbete och egen försörjning för målgruppen. Exempel på 

arbetsmarknadsinsatser är stöd av arbetsmarknadskonsulent, praktik och 

tidsbegränsade anställningar inom arbetsmarknadsområdet samt 

utbildningsinsatser.  
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Vissa kostnader för bistånd 

I schablonersättningen ingår viss ersättning för kostnader för ekonomiskt 

bistånd för personer som inte fyllt 65 år, samt ersättning för administration 

av sådant bistånd.    

 

 

Uppföljning  
Fördelningsmodellen ska följas upp årligen och revideras vid behov.  

 



 

 

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 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

 

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters 

räkning kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver 

kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters 

borgenstak med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. 

Köpekontraktet blir bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige 

i Härnösand godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om 

godkännande tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-

04. 

 

Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7,  och den största hyresgästen är  

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

68 procent av den totala lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. 

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. Fastigheten 

värms upp med fjärrvärme. 

 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

under 2016 och 2017 och att fastigheten är i mycket gott skick.   
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Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt 

följande: 

 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 

 

Direktavkastningen uppgår till drygt 6 % vilket kan anses normalt för en 

stad som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år 

delat med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

fastigheten delas upp och skrivs av i olika delar. Den genomsnittliga 

avskrivningen blir cirka 2.5 % vilket ger en kostnad på 930 000 med aktuell 

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 

    

Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  

Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

1. Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott.  

2. Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering 

och har i huvudsak en god standard.   

3. Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

4. Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett 

”koncernperspektiv”.  

5. Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som 

kan förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

avseende de lokaler på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 

 

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

den kalkyl som redovisas i hemställan, bygger på marknadsmässiga grunder. 

Direktavkastningen på drygt 6 % är normalt vid ett fastighetsförvärv i en 

stad av Härnösands storlek och förutsättningar. Därtill finns möjlighet att 
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förbättra direktavkastningen genom att hyra ut de återstående lokalerna i 

fastigheten..    

 

Den största hyresgästen är idag Socialförvaltningen, vilket är positivt ur ett 

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            

 

Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.   

Beslutsunderlag 

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Henrik Petre 

Utredare 

 

 



















                                                          2020-01-20 
 
 

 

 

Förvärv av Rådhuset 4 

AB Härnösands kommunfastigheter har vid sitt styrelsemöte 2019-11-14 beslutat delta i en 

budgivning för att förvärva fastigheten Rådhuset 4 genom att lägga indikativa bud på fastigheten. 

Budgivningen har pågått under slutet av 2019 där Härnösands kommunfastigheter till slut lämnat det 

högsta budet. Vid sitt styrelsemöte 2020-01-03 beslutade styrelsen att förvärva fastigheten Rådhuset 

4. 

Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska 

förvärv av tillgångar överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösands 

kommunfastigheters styrelse  

att  kommunfullmäktige i Härnösand godkänner förvärvet av fastigheten Rådhuset 4, samt 

att kommunfullmäktige i Härnösand beslutar öka Härnösands kommunfastigheters 

 bogenstak med 35 miljoner kronor till sammanlagt 97 miljoner kronor.    

Sammanfattning 

1. Fastigheten Rådhuset 4 har bjudits ut till försäljning av fastighetsägaren 

Hushållningssällskapet i Västernorrlands län. 

2. Härnösands kommunfastigheter har tillsammans med 5 andra intressenter lämnat bud på 

fastigheten och till slut lämnat det högsta budet på 37 200 000 kr.  

3. Härnösands kommun är den största hyresgästen i fastigheten med ett kontrakt som sträcker 

sig fram till 2027-06-30 

4. Fastigheten uppvisar en god ekonomi. Driftnettot beräknas uppgå till 2 262 000 kr 

 

Bakgrund 

Fastigheten Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7, uppfördes 1903 av Hushållningssällskapet i 

Västernorrlands Län som sedan dess ägt och förvaltat fastigheten som omfattar i huvudsak 

kontorslokaler och en cafélokal. 

Byggnaden består av fyra våningsplan samt källare och omfattar totalt 2 592 m² lokalyta.  
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Härnösands kommun är den största hyresgästen i fastigheten och hyr 1 765 m² vilket motsvarar ca 68 

procent av lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 

251 m² med ett hyresavtal som gäller t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. 

De lokaler som Härnösands kommun förhyr på våningsplan 1, 2 och 3 har under 2016 och 2017 

totalrenoverats och är i mycket bra skick. Även de tekniska installationerna såsom 

ventilationsanläggningen har bytts ut i samband med renoveringen. Cafélokalen i suterrängvåningen 

har också renoverats med delvis nya ytskikt, nytt kök och en egen ventilationsanläggning.  

De vakanta lokalerna på plan 4 har en äldre standard och fasaden behöver putsas om. 
 
Fastighetens ekonomi 
 
Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt följande: 
 
Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

Driftkostnader :  604 800 kr 
Rep- och underhållskostnader: 259 500 kr 
Fastighetsskatt:  122 650 kr 
 
Driftnetto:   2 262 650 kr 
 

Direktavkastningen uppgår till strax över 6 %.  

Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och avskrivningar och resterande del är vinst.  

Med en komponentavskrivning på i genomsnitt 2,5 % uppgår avskrivningskostnaderna vid aktuell 

köpeskilling till 930 000 kr. Räntekostnaderna beräknas vid en räntebindning på 5 år med en indikativ 

ränta på 1 % (5 års fast ränta enligt Kommuninvest uppgår per 2019-12-30 till 0,63 %) uppgå till 

372 000 kr. 

Driftnetto   2 262 650 kr 
Avskrivningar    - 930 000 kr 
Räntekostnader   - 372 000 kr 
Resultat      960 650 kr 

Fastigheten värms upp med fjärrvärme. 
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Försäljningsprocessen 

Hushållningssällskapet har initierat en försäljningsprocess varvid intressenter har haft möjligheter att 

lämna bud på fastigheten. Utgångspriset på fastigheten uppgick till 30 000 000 kr. Härnösands 

kommunfastigheter har varit med och lämnat bud på fastigheten.  

Budgivningen har avslutats och Härnösands kommunfastigheter har lämnat det högsta budet på 

37 200 000 kr. 

Fem intressenter har enligt mäklaren på Ekstam & Partners/Mäklarhuset varit med och lämnat 

indikativa bud på fastigheten. Nedan redovisas respektive budgivare högsta bud. 

Budgivare   Bud  

Härnösands kommunfastigheter 37,2 mkr  
Budgivare 2   37,1 mkr 
Budgivare 3   31,0 mkr  
Budgivare 4   30,0 mkr  
Budgivare 5   28,0 mkr 
 

Det finns en rad skäl som talar för ett förvärv av fastigheten Rådhuset 4. 

 Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott 

 Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering och har i huvudsak en 

god standard.  

 Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade lokalerna 

 Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett ”koncernperspektiv” 

 Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som kan förbättra 

lönsamheten på fastigheten ytterligare 

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och Härnösands 

kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. 

Av köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare avseende de lokaler 

på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 
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Köpekontraktet blir bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige i Härnösand godkänner 

affären. Om kommunfullmäktige lämnar sitt godkännande tillträder Härnösands kommunfastigheter 

fastigheten 2020-05-04. 

 
HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER 
 
 
Göran Albertsson 
VD 
 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Styrelseprotokoll AB Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 
Bilaga 2. Köpekontrakt 
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Dnr  

KS/2019-000568 

  

 

 KOMMUNSTYRELSEN 

Ansökan om integrationsbidrag 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja ansökan om medel till projektet ”Integration/inkludering via 

fotbollsaktiviteter”.  

 

Beskrivning av ärendet 

Fotbollsföreningarna Härnösands FF, IF Älgarna och Älandsbro AIK 

ansöker om 125.000 kronor från Härnösands kommun som delfinansiering 

för projektet Integration via fotbollsaktiviteter mm.  

Kommundirektören har delegation på beslut upp till 50.000 kronor enligt  

Riktlinjer för förenings- och organisationsstöd för integrationsfrämjande 

insatser. Då den sökta summan överstiger 100.000 kronor behöver 

Kommunstyrelsen fatta beslut i ärendet. 

I årsplan 2020 tilldelas kommunstyrelsen 1,4mnkr i utökad ram för att 

särskilt främja integration. Denna ansökan rör ca 9% av den budgeten. 

Härnösands FF har tidigare genomfört liknande projekt som delvis 

finansierats av kommunen.  

Den projektledning och projektadministration som har skrivits in i projektet 

ger goda möjligheter till kontinuerlig uppföljning, halvårsrapport och 

slutrapport. 

Socialt perspektiv 

Att erbjuda fotboll i form av lek, träning, teori och match för blandade 

grupper med olika bakgrund bedöms kunna vara ett litet men viktigt bidrag 

mot ett mer inkluderande samhälle. 

Projektets ambition att ge unga tjejer och killar möjlighet till ett 

deltidsarbete inom ramen för projektet ökar dessutom möjligheterna för 

dessa ungdomar att senare i livet ta steget in på arbetsmarknaden. 

Sammantaget innebär ovanstående att projektet ”Inkludering/integration via 

fotbollsaktiviteter” bedöms ha goda möjligheter att bidra till att Härnösand 
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kan fortsätta utvecklas till ett än mer socialt hållbart och inkluderande 

samhälle. 

Ekologiskt perspektiv 

- 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Projektets totalkostnader (260 tkr) innebär att varje deltagare (75 deltagare 

totalt) kommer att kosta drygt 3 000 kr per person under det år som projekt 

pågår. Den nu sökta kommunala medfinansieringen är 125 000 kronor och 

resterande delar finansieras av Västernorrlands idrottsförbund (50 tkr), 

Fotbollsförbundet (25 tkr), Länsstyrelsen (25 tkr) och klubbarna själva (35 

tkr). Det innebär att Härnösands medfinansiering i projektet är knappt 

hälften av totalkostnaden (dvs ca 1 500 kr per projektdeltagare).  

Den potentiella samhällsekonomiska vinsten som detta integrationsprojekt 

kan bidra till bedöms vara långt mycket större än så.   

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för förenings- och organisationsstöd för integrationsfrämjande 

insatser KS19-000524 

Ansökan om integrationsbidrag från kommunstyrelsen KS19-000568 

.  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Per Jonsson 

Utredare 

 

Bilagor 

 

 



 

 
 

 

 

  

 

Härnösands kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 

RIKTLINJER/RUTINER  

Datum 

2020-01-07 
   

  

 

Riktlinjer för förenings- och 
organisationsstöd för 

integrationsfrämjande insatser 2020 
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1 Riktlinjer för förenings- och organisationsstöd för 
integrationsfrämjande insatser 2020 

1.1  Syfte med bidraget 

Ideella aktörer, idéburna organisationer, föreningar och nämnder kan ansöka 

om bidrag för aktiviteter som syftar till att förbättra integrationen och 

jämställdheten i Härnösand. 

 

1.2 Vilka kan ansöka? 

Bidraget är ansökningsbart för den eller de 

• som har sin verksamhet i, och är verksamma bland boende i, 

Härnösands kommun 

• vars verksamhet bygger på och efterlever demokratiska principer 

• vars verksamhet är öppen för alla kommuninvånare 

• som utgår från stadgar och är registrerad hos Skattemyndigheten som 

ideell förening/organisation 

Innovativa idéer och arbetssätt uppmuntras. Samarbeten mellan föreningsliv, 

skola/förskola och andra organisationer prioriteras. Exempel på arrangemang 

som beviljas: Idrottsaktiviteter, kulturaktiviteter, utflykter, 

transportkostnader m.m. 

Maximalt belopp att söka per aktivitet uppgår till 50 000 kr.  

Ansökningar kan lämnas löpande fram till och med den 30 september 2020. 

 

1.3 Avgränsningar 

Aktiviteterna ska vara klart avgränsade och får inte ha ett vinstsyfte. 

Bidrag medges inte för: 

• ordinarie verksamhet 

• enskilda personer 

• fasta anställningar 

• hyreskostnader för egna lokaler 

• investeringar/inventarier 

• studiecirkelverksamhet 

 

1.4 Redovisning 

Återrapportering med ekonomisk redovisning och aktivitetsutvärdering ska 

ske inom 1 månad efter avslutad aktivitet.  

Kommunen äger rätt att genomföra granskningar och ta del av räkenskaper 

och handlingar som är av betydelse för handläggningen av bidraget.  

Outnyttjat belopp understigande 1 000 kr behöver ej återbetalas.  
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1.5 Handläggning av ansökan 

Ansökan lämnas i särskilt formulär som kommunen tillhandahåller. Samtliga 

ansökningar diarieförs och bereds i kommunens samordningsgrupp för 

integrationsinsatser. Beslut fattas av kommundirektör på rekommendation av 

samordningsgruppen. Beslut expedieras till sökanden.  

Start- och slutdatum, tidpunkt för återrapportering samt sammanfattning av 

aktivitet bokförs och följs upp av samordningsgruppen. Rutiner för 

handläggning av ansökningar finns upprättade. 

 

1.6 Uppgifter vid eventuell återbetalning 

Återbetalning sker till BG: 5576-5218 och märks med ”Återbetalt 

integrationsbidrag” samt föreningens namn (alt. utläsbar förkortning). 

Rutiner för hantering av återbetalningar finns upprättade.  

 

1.7 Ansvarsstruktur 

Kommunstyrelsen äger ansvar för det anslag för integrationsfrämjande 

insatser som kommunfullmäktige fastställt. Beslutanderätt över ansökningar 

delegeras till kommundirektör. 

 

Vid frågor kontaktas kommunen i första hand via: 

integrationsbidrag@harnosand.se 

 

 

 

 

mailto:integrationsbidrag@harnosand.se


Från: Göran Dahlberg <dahlberg.goran@gmail.com> 
Skickat: den 13 december 2019 09:59 
Till: kommun@harnosand.se; Andreas Sjölander 
Ämne: Ansökan om integrationsbidrag från KS 
Bifogade filer: Ansökan 2019 KS integration.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 
 

Hej ! 

 

Härmed ansöker föreningarna Härnösands FF, IF Älgarna och Älandsbro AIK 

om 125.000 kr 2020 i stöd från KS till projektet "Integration/inkludering via fotbollsaktiviteter"  

Se bifogad fil. 

 

Hälsningar 

 

Göran Dahlberg 

070-6577426 

 



Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2019-12-30 KS19-3 
Kommunledningskontoret 
Jeanette George 
Gulmarkerade avsnitt = nytt sedan 2020-01-31 
 
 

 

Uppdraget KS-
beslut, 
datum 
samt § 

Ansvarig för 
ärendet 

Kommentarer Pågående  Avslutat 

Uppföljning 
revisionsgranskning om 
investeringsprocessen 
att uppdra åt 
kommundirektören att se 
över budget- och 
uppföljningsprocessen 

2018-
09-04 § 
148 

Kommundirektören Ingår i projekt 
”Styrleden”. 

Pågår.  
Vi gör och lär inför 2021 års 
budget. In- och 
omvärldsanalys presenterad 
21/1, arbetsdagar KLG 5-6/2 
budgetförslag från KLG i 13 
februari och beslut om 
Budgetdirektiv i KS i mars. 
Fastställs inför 2022 års 
budgetprocess.  

Samordning av tillsyn och 
tillståndsgivning av 
alkoholservering och 
livsmedelskontroll 
att uppdra till 
kommundirektören att 
tillsammans med berörda 
förvaltningar utreda 
effektiviseringsmöjlig-heter i 
samordning inom tillsyn och 
tillståndsgivning av 
alkoholservering och 
livsmedel 

2019-
02-05 § 
26 

Kommundirektören Arbete pågår Pågår. 
SAM och SN tillsammans.  
SWOT genomförd. Risk- och 
konsekvensanalyser slutförs i 
januari 2020. Skarpa förslag 
kommer i februari/mars. 

Förändrade 
budgetförutsättningar 
utifrån konsekvenser av ny 
redovisningsmodell 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
återrapportera 
utredningsuppdragen: 

a) Framtida drift och 
organisation 

b) Översyn av 
bolagsform för 
kommunen och 
dessbolag 

c) Samordning och 
organisation av 
lokaler i kommunen 

d) Samordning av 
kommunkoncernens 

2019-
05-07 § 
85 

Kommundirektören  
 
 
 
 
 
 
 
Utredningsdirektiv  
finns. 
 
Utredning pågår 
studiebesök i Piteå  
genomfört 
 
Lokalsamordnare 
anställd för ett år 
medan vidare 
utredning pågår 
 

a) Styrleden (se ovan) 
b) Bolags VD:ar och KLG vill 
samfällt fördjupa 
koncernsamarbetet under 
2020. Fyra 
”Koncernledningsgrupper” 
under 2020 med start 28/1 
och med fokus på ”hur vi 
tillsammans kan göra 
Härnösand till en ännu bättre 
kommun att bo och verka i”, 
Lokalgruppen etablerad och 
månatliga möten sker under 
2020, Möten om Berg- och 
fjärrvärme, 
bredbandsutbyggnad, 2 
Workshop om ”Framtidens 
Härnösand” genomförda samt 



IT-tjänster senast i 
december 2019 

Kartläggning  
genomförd. 
Samordningsplanering 
påbörjad. 

Risk- och sårbarhetsanalys är 
några andra exempel där 
bolag och kommun 
samverkat/samverkar.  
c) Lokalgruppen har det 
strategiska ansvaret. Ansvar 
och rollfördelning från 
operativ till strategisk nivå är 
fastställd. 3 möten 
genomförda hittills 
d). ”Slutrapport” är nu klar 
(inkluderande en plan för hur 
samverkan kan fördjupas.) 
Redovisas för KS senast i mars 
och därmed är punkt d 
avslutad. 

Kostverksamhet i 
Härnösands kommun 
att uppdra till 
kommundirektören att 
senast i december 2019 i 
samband med översyn av 
kostverksamheten utarbeta 
Policy för kostverksamhet i 
Härnösands kommun 

2019-
06-04 § 
118 

Kommundirektören Sker i samband med  
kostöversynen 

Pågår. 
Kartläggningsarbete klart och 
presenterat för styrgruppen. 
Analysarbete januari-mars. 
Förslag på eventuella 
förändringar senast april 
2020. 

Sjöfartsutbildningen – 
Härnösand 
att förslagen lämnas till 
kommundirektören för 
beredning 

2019-
09-10 

Kommundirektören  Pågår. 
Delrapport 1: 
Gymnasieutbildning=Avslutad. 
Delrapport 2 YH-utbildning 
dagens sammanträde. 
Politiska referensgruppen 
träffas vid behov för 
avstämning. 
Slutrapport kommer i augusti 
2020. 

Samverkansavtal mellan 
Härnösands kommun och 
Möten i Härnösand AB 
att ge kommundirektören i 
uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet och att 
redovisa uppföljning och 
utvärdering av arbetet till 
kommunstyrelsen senast i 
kommunstyrelsens 
junisammanträde 

2019-
11-05 § 
168 

Kommundirektören  Pågår (precis inletts). 
Uppföljning/utvärdering i juni 
2020. 

Permutation av Sjökapten 
Johan Nybergs 
donationsstiftelse 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma  till 
kommunstyrelsen med 

2020-
01-07 § 
10 

Kommundirektören  Ännu inte påbörjat. Preliminär 
plan = förslag vid 
majsammanträdet. 



 

 

förslag på utformning och 
plats. 
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 Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

 

Kommundirektör 

Delegationsbeslut – Personalärenden 2019-12-01-2019-12-31 

 

Jeanette George 

Kommunsekreterare  

 

Bilaga – Delegationsbeslut
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 Kommunstyrelsen 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Protokoll HEFAB 2019-12-13 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-02-08 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-04-12 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-06-19 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-09-20 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-10-18 

Skrivelse till Kollektivtrafikmyndigheten 

Mayors for peace 

Förordnande i styrelsen för Socialstyrelsen 

 

Jeanette George 

Kommunsekreterare  

Bilaga – Anmälan av ärenden för kännedom till KS 2020-02-04
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----------------------------------------------- 

■Selection results: Mayors for Peace Children's Art Competition "Peaceful Towns" 2019 
----------------------------------------------- 

Two years ago, Mayors for Peace began a children’s art 

competition on the theme of “Peaceful Towns”, in order to 

further promote peace education in member cities around the 

world. The 2019 competition was open for submissions from 

June 3 until November 20, 2019. 

 

Children in 70 member cities in 21 countries submitted 

artworks and the total number of applications was 2,829. The 

artworks went through the screening process in each city and 

selected works were submitted to the Mayors for Peace 

Secretariat in Hiroshima, which conducted the final screening 

and decided on the 12 prize-winning works. 

 

The prize-winning works can be seen on the Mayors for Peace 

website. The winner of the Mayors for Peace President’s 

Award will be printed on plastic folders which Mayors for Peace will be using to promote its work on various occasions.  

 

▼Selection results: Mayors for Peace Children's Art Competition "Peaceful Towns" 2019: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_Art_Competition_result.html 

Table of Contents 

➢ Selection results: Mayors for Peace Children's Art Competition "Peaceful Towns" 2019 
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“HIROSHIMA and PEACE” Course 

➢ Mayors for Peace staff member takes part in the Obama Foundation Leaders: Asia-

Pacific program 
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➢ Peace News from Hiroshima (Provided by the Hiroshima Peace Media Center of the 

CHUGOKU SHIMBUN) 

➢ Call for Input: Examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 

➢ Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action Plan 

(2017-2020) 

➢ Mayors for Peace collaboration with “The Hibakusha Appeal” Signature Campaign 

➢ Last month’s visitors to the President of Mayors for Peace 

➢ Mayors for Peace Member Cities - 7,861 Cities in 163 Countries/Regions 

January 2020 / No.121 

  

   

Mayors for Peace Member Cities 

7,861 cities 

in 163 countries and regions 

(as of January 1, 2020) 

 
Please also check our website and 

Facebook page: 

Website: 
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html 

Facebook: 
https://www.facebook.com/mayorsforpeace 
“Like” our Facebook page to help spread awareness 
of our mission. 

The Mayors for Peace President’s Award winning work 
by Ms. Kiana Bordbar (10 yrs) from Shiraz, Iran 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_Art_Competition_result.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/index.html
https://www.facebook.com/mayorsforpeace
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----------------------------------------------- 

■Reports on the Youth Exchange for Peace Support Program 2019 
----------------------------------------------- 

Since 2016, Mayors for Peace has invited selected youths from various member cities to Hiroshima to participate 

in its Youth Exchange for Peace Support Program. The program aims to support young people from its member 

cities, financially and otherwise, in participating in programs run by Hiroshima City to share in the messages of 

the hibakusha, to discuss their message of peace, and to promote connections and friendships between participants 

from around the world. Support recipients participate in activities led by the Mayors for Peace Secretariat, 

including a briefing on the activities of Mayors for Peace, and a meeting between support recipients and the 

Secretariat. 

 

Please visit the Mayors for Peace website and read the reports of representatives from member cities who 

participated in the two programs in Hiroshima last summer: 

➢ HIROSHIMA and PEACE (July 30 – August 9, 2019) 

➢ The International Youth Conference for Peace in the Future, 2019 Hiroshima (August 4 – August 12, 2019) 

 

This year, Mayors for Peace will once again run this program to provide financial and other support to selected 

youth from member cities participating in “HIROSHIMA and PEACE”. We are currently accepting applications 

from member cities. 

 

----------------------------------------------- 

■Applications for the 2020 Youth Exchange for Peace: Support Program for 
“HIROSHIMA and PEACE” Course 
----------------------------------------------- 

“HIROSHIMA and PEACE” is an intensive summer course run by Hiroshima City University, in which students 

from around the world study and discuss Hiroshima and peace-related issues in English. This year, Mayors for 

Peace will once again run this program to provide financial and other support to selected youth from member 

cities participating in the course. We are now accepting applications in this program from member cities. 

 

For this year, it is planned that during the 10th General Conference of Mayors for Peace in Hiroshima from 

August 3 to August 6, a few participants in this support program will give presentations about youth-led activities 

carried out in collaboration with member cities in a session about the role of youth. 

 

We request that each member city widely advertise this program in their city, choose up to three local applicants, 

and email the required documents by 3pm on Thursday March 12, 2020, Japan Standard Time (UTC +9). 

 

Hiroshima City University and the Mayors for Peace Secretariat will select the participants and notify member 

cities of the results in mid-April 2020. 

 

▼Details of the program on the Mayors for Peace website: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2020_HAP.html 

▼Please email completed application documents to: 

mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

 

----------------------------------------------- 

■Mayors for Peace staff member takes part in the Obama Foundation Leaders: 
Asia-Pacific program 
[Kuala Lumpur, Malaysia; December 10-14, 2019] 
----------------------------------------------- 

A member of the Mayors for Peace Secretariat staff was invited to join the Obama Foundation Leaders: Asia-

Pacific program, and attended a convening held in Kuala Lumpur, Malaysia, from December 10-14. 

 

The program is hosted by the Obama Foundation as part of its efforts to inspire, empower and connect emerging 

leaders from across the region to become the next generation of engaged citizens and positive role models in the 

Asia-Pacific. This year, it brought together around 200 leaders from 33 nations and territories throughout the 

region who work in various fields in both the public and private sectors. 

 

Over the course of the five-day convening, the participants took part in skills-building workshops, leadership 

development training, and networking opportunities in addition to opportunities to hear talks by President and 

Mrs. Obama, as well as other prominent speakers including AirAsia Group CEO Tony Fernandes. 

 

The participating staff member exchanged opinions and values with other young leaders from the region, while 

also telling them about the work of Mayors for Peace and asking for their understanding and cooperation. 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_HAP_result.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2019_IYCPF_result.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects/2020_HAP.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
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---------------------------------------------- 
■Member City Activities 

---------------------------------------------- 
<Mirano, Italy> 
Report on the peace events in 2019 

The City of Mirano, a member of Mayors for Peace since 2014, organized three peace events last year. 

1) Flash mob on August 5th 

On the occasion of the 74th anniversary of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, a series of peace 

events were held by “Tavolo Intercomunale per la Pace” (The Inter-communal Table for Peace), an association of 

cities for peace that involves five cities in northern Italy: Mira, Mirano, Noale, Salzano, Spinea. The City of 

Mirano organized a flashmob titled “Tu che ne sai di Hiroshima?” (‘What do you know about Hiroshima?’) 

performed in the main square of Mirano on August 5. 

▼Video of the flashmob available on the YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=t5opZAweN7o 

2) Planting of a second-generation A-bombed tree 

In 2017, the City received seeds from a ginkgo biloba whose mother tree was exposed to the atomic bombing of 

Hiroshima. After that, the students of a local agricultural school named “8 marzo-Lorenz” cultivated the seeds and 

on November 5th, nine of the seedlings were planted in Rabin Park, a city garden dedicated to peace. Mirano also 

donated three of the seedlings that the city had been growing to its neighbouring municipality Mira. 

▼Photos of the planting on the City of Mirano’s Facebook: 

https://www.facebook.com/ComunediMirano/posts/2518077918308618?__tn__=-R 

 

3) Inviting municipalities in the Metropolitan City of Venice to join Mayors for Peace 

In December, Maria Rosa Pavanello (the Mayor of Mirano), Francesco Venturini (a Mirano City Councillor and 

delegate to peace politics), and Vincenzo Guanci, the coordinator of “Centro per la pace e la legalità” (City 

Association for Peace and Legality), sent a joint letter to all the municipalities in the Metropolitan City of Venice to 

invite them to join Mayors for Peace, explaining the aim of Mayors for Peace and how to join the network. 

 

<Linz, Austria> 
Peace Declaration of the City of Peace Linz 2019 

The City of Linz, which declared itself as a city of peace in 1986, unounimously passed the Linz Peace Declaration 

2019 in its City Council on September 26, 2019. The Linz City Council has adopted peace declarations since 1989, 

making the latest one the 22nd such declaration.  

 

▼Declaration in English on the Mayors for Peace website: 

https://www.linz.at/english/culture/3888.php 

▼Original declaration in German on the City of Linz website: 

http://www.friedensakademie.at/fileadmin/friedensakademie/Friedensinitiative_Linz/Friedenserklaerung_2019_En

dfassung.pdf 

 

<Moissac, France> 

Inauguration of a rock garden for peace 

The town of Moissac in the region of Occitanie in Southern France is 

known for its white grapes and beautiful townscape including churches, 

an abbey and the town hall. 

 

Moissac joined Mayors for Peace on December 1st last year through an 

invitation from a local citizens’ group named “Sentries of Peace”. This 

group highlights the importance of passing down the messages of the 

hibakusha of Hiroshima and Nagasaki to the younger generation and 

promotes an art activity involving stacking stones into towers as prayers 

for peace. The concept behind this is: “The stone towers symbolize the 

fragility of peace that must be protected and constantly rebuilt.” On 

October 24, the town inaugurated a rock garden built with this concept. 

Later, when the stone towers in this garden were destroyed by rain and 

wind, citizens spontaneously rebuilt them. 

 
▼Report on the town of Moissac website in French: 

https://www.moissac.fr/actualites/cadre-de-vie/lespace-dedie-aux-sentinelles-de-la-paix-inaugure/ 

The peace rock garden Moissac installed with the 
collaboration of “Sentries of Peace” 
（Photo by Michel Cibot） 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t5opZAweN7o
https://www.facebook.com/ComunediMirano/posts/2518077918308618?__tn__=-R
https://www.linz.at/english/culture/3888.php
http://www.friedensakademie.at/fileadmin/friedensakademie/Friedensinitiative_Linz/Friedenserklaerung_2019_Endfassung.pdf
http://www.friedensakademie.at/fileadmin/friedensakademie/Friedensinitiative_Linz/Friedenserklaerung_2019_Endfassung.pdf
https://www.moissac.fr/actualites/cadre-de-vie/lespace-dedie-aux-sentinelles-de-la-paix-inaugure/
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< Lasséran, France> 
A day of peace events on Armistice Day 

Lasséran is a French commune in the Occitanie Region with 350 inhabitants. 
Last year, Lasséran built a peace garden with the collaboration of a local citizens’ 
group named “Sentries of Peace”. 
 
On November 11, the day commemorating the end of WWI, Lasséran 
observed a day of peace events to inaugurate the new peace garden, which 
involved more than half of the population. Among the invited guests were 
Mr. Michel Cibot, the Executive Officer of AFCDRP-Maires pour la Paix 
France and Mrs. Miho Cibot, a Hiroshima Peace Ambassador.  
 
The event began with a peace march from a square dedicated to Nobel Peace 
Prize laureates to the new peace garden. After a ribbon-cutting ceremony, 
children recited a poem and sang a song in front of a cenotaph for victims of 
the war. Ms. Cibot recited a French translation of a poem by an “A-bombed 
poet”, a poet who survived an atomic bombing, and an African poet read his own poem. 
 
An exhibition of peace art by local artists and children was held in the community’s cultural center, whose facade 
is inscribed with the lyrics of “Imagine” by John Lennon. There was a screening of “La bombe et nous”, a 
documentary on nuclear weapons, followed by a discussion between the film’s producer, AFCDRP’s Executive 
Officer, and the audience of approximately 100 people. 
 
The day of peace events in Lasséran was reported on public television network and gained national attention. 
 
----------------------------------------------- 
■“Peace News from Hiroshima”  
(Provided by the Hiroshima Peace Media Center of the CHUGOKU SHIMBUN) 
----------------------------------------------- 
It has been learned that, as of the end of March 2019, the City of Hiroshima has identified the names of 89,025 victims of 

the atomic bombing who died between August 6, 1945, the day the U.S. dropped the bomb on the city, and the end of that 

year. There is a big gap, however, between this number and the typical estimate of total victims given by the city of 

140,000 (+/- 10,000). This discrepancy illustrates how a large number of total victims remain unidentified even almost 75 

years after the atomic bombing.  

 

The number of victims measured by the City of Hiroshima is based on the city government’s survey of victims of the 

atomic bombing. The city government has been trying to find an accurate number of victims by comparing data from the 

survey and the estimated number of overall victims, which is 140,000 (+/- 10,000). But it has been difficult to glean 

information on victims from the Korean Peninsula, military personnel, or from families with no surviving members, 

according to the city. 

 

The survey was launched in fiscal 1979, 34 years after the bombing, when there were increasing calls for efforts to 

investigate the actual extent of damage. The survey is still going on. To identify those who are alive and those who are 

dead among the victims, different sets of data have been used, including the register of the A-bomb victims kept in the 

stone chest under the Cenotaph for the A-bomb Victims, which was erected in 1952, as well as several different data 

compiled by the national and the prefectural governments. But there is still a long way to go.  

 

The Chugoku Shimbun has begun running a long series of articles titled “Striving to fill voids in Hiroshima” to mark the 

75th anniversary of the atomic bombing. What do we still not know? What can we do now to fill such “voids?” To help 

each and every victim regain their dignity, we will probe deeply into the actual damage.  

 

Please access the following URLs to read the series “Striving to fill voids in Hiroshima.” 

 “Striving to fill voids in Hiroshima” 

Part 1: 
Names fall into oblivion 

Part 2: 
Government reluctant to 
grasp overall picture of 
damage 

Part 3: 
Small victims of the 
bombing 

Part 4: 
Victims from other 
parts of Japan 

Part 5: 
Recent surveys on 
conscripted students by 
Kyoto University 

Part 6: 
Korean victims 

Part 7: 
North Korean victims 

Part 8: 
White Russians 

Part 9: 
Police autopsy report as 
the most promising data 

Part 10: 
Documents of 
establishments in the air 

Part 11: 
Whereabouts of former 
classmates 

Part 12: 
A-bomb orphan 

On one of the stone towers inscribed the dates of 
the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. 
（Photo by Michel Cibot） 
 

http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95148
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95148
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95150
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95150
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95150
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95150
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95161
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95161
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95161
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95397
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95397
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95397
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95399
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95399
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95399
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95399
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95401
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95401
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95403
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95403
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95408
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95408
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95411
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95411
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95411
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95414
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95414
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95414
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95421
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95421
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95421
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95423
http://www.hiroshimapeacemedia.jp/?p=95423
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----------------------------------------------- 

■Call for Input: Examples of initiatives to foster peace-seeking spirit 
----------------------------------------------- 

The Mayors for Peace Secretariat has been seeking examples of peace education initiatives conducted by any 

organization (city hall/school/NGO, etc.) in Mayors for Peace member cities that are conducive to raising peace-seeking 

spirit among future generations. The Mayors for Peace Secretariat accepts reports on a rolling basis, so please send your 

report whenever your project is completed. The submitted reports will be posted on our website and in the Mayors for 

Peace News Flash as a source of information for other member cities that are planning to launch their own peace 

education program. 

 

▼Call for Input on the Mayors for Peace website:  

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10 

 
----------------------------------------------- 

■Request to promote various measures based on the Mayors for Peace Action 
Plan (2017-2020) 
----------------------------------------------- 

At the 9th General Conference of Mayors for Peace held in Nagasaki in August 2017, we decided our Action Plan 

for up to the year 2020, aiming for lasting world peace. Together, we hope to make significant strides toward 

realizing this goal. Please promote all appropriate measures based on the Action Plan within your own 

municipality or regional group. 

 

▼Mayors for Peace Action Plan (2017-2020): 

http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In November 2019, the Executive Conference of Mayors for Peace decided to set the following three items as 

priorities for action until the end of 2020, the final year of the 2020 Vision. 

 
1. Expand membership to support the agreed goals of Mayors for Peace, including the entry-into-force of 

the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons For more information on “Expanding membership” 

2. Conduct peace education to raise awareness among future generations 

For more information on “Promotion of peace education” 
3. Strengthen support for existing projects to receive youths in Hiroshima and Nagasaki such as “The 

Youth Exchange for Peace Support Program” 

For more information on “The Youth Exchange for Peace Support Program” 
 
----------------------------------------------- 

■Mayors for Peace collaboration with “The Hibakusha Appeal” Signature Campaign 
----------------------------------------------- 
Based on the Action Plan decided at the 9th General Conference in August 2017, Mayors for Peace is promoting a 

petition drive urging the nuclear-armed states and their allies to participate in the Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons. It was also decided that in doing so, Mayors for Peace would collaborate with “The Hibakusha 

Appeal”, a signature campaign launched by the hibakusha of Hiroshima and Nagasaki. The Mayors for Peace 

Secretariat will compile the number of signatures collected and present it to affiliates of the United Nations. 

For example, you can promote the following measures: 

Petition drive 
to call on all states to sign 

the Treaty on the Prohibition of 

Nuclear Weapons! 

  

Raise 

a second-generation A-

bombed tree in your city! 

Hold A-bomb Poster 

Exhibitions in your city! 

http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section10
http://www.mayorsforpeace.org/english/report/meeting/data/9th_meeting/Action_Plan_2017-2020_E.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section02
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section08
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section05
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section06
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section04
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
http://www.mayorsforpeace.org/english/ecbn/projects.html#section07
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▼For more information about “The Hibakusha Appeal”: 

 

 

 
 
 

 

---------------------------------------------- 

■Last month’s visitors to the President of Mayors for Peace 
----------------------------------------------- 
President Kazumi Matsui welcomed the following visitors last month and asked them to support the activities of 

Mayors for Peace and cooperate on membership expansion. 

* December 3 - Mr. Dirk Hebecker, Representative in Japan, United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR)  

*December 10 - H.E. Mr. Peter Tan Hai Chuan, Ambassador of Singapore to Japan 

*December 11 - H.E. Mr. Andre Spiteri, Ambassador of Malta to Japan 

*December 12 - Mr. Josep Mayoral i Antigas, Mayor of Granollers, Spain 

*December 18 - H.E. Mr. Pierre Ferring, Ambassador of Luxembourg to Japan 

*December 23 - Mr. Regis Savioz, Head of Delegation in Japan, International Committee of the Red Cross 

(ICRC) 

 

---------------------------------------------- 

■Mayors for Peace Member Cities - 7,861 Cities in 163 Countries/Regions 
----------------------------------------------- 
Thanks to your invaluable support, on January 1, we gained 7 new member cities, bringing our total 

membership to 7,861. 

 

From Thailand, we welcomed Donhualoh municipality as a new member. A staff member from Donhualoh  

stayed in Hiroshima last year as a Hiroshima International Cooperation Project Trainee. Thanks to her 

recruitment effort after returning home, Donhualoh municipality has joined Mayors for Peace. 

 

From Germany, 5 new cities joined thanks to the continued efforts of Hannover, a Vice President and Lead City 

of the German Chapter of Mayors for Peace. 

 

From Italy, we welcomed the city of Follonica. Ms. Lisa Clark, who has supported Mayors for Peace activities in 

Italy, worked with local peace activists and requested the city to join Mayors for Peace. 

 

We encourage further initiatives to promote membership and can provide support from Hiroshima as needed. 

Please continue inviting mayors who are not yet members to join Mayors for Peace. 

 

▼List of New Members (PDF): 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2001_en.pdf 

▼Map of Member Cities: 

http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html 

 

 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

If you have any comments or questions, please contact us at: 

Mayors for Peace Secretariat 

1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima 730-0811 Japan 

Tel: +81-82-242-7821 Fax: +81-82-242-7452 

Email: mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2001_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/data/pdf/03_newmembers/2020/newmembers2001_en.pdf
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
http://www.mayorsforpeace.org/english/membercity/map.html
mailto:mayorcon@pcf.city.hiroshima.jp
https://hibakusha-appeal.net/english/





