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Kommunstyrelsen 
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 3 november 2020 kl. 08:15 i 
Fullmäktigesalen. 

Hålltider för sammanträdet 
08.15 Upprop 
08.20 HÄR-kortet – Göran Kejerhag, ordförande HÄR  
08.40 
08.50 
09.05 
09.20 
09.25 
09.40 
 
 
10.10 
10.40 
10.50 
 
11.05 
 
13.15 

Saneringsarbete Kattastrand – Henrik Olsson, näringsutvecklare 
Slutrapport Sjöfartsprogrammet – Anna Engnell, utvecklare 
Samverkansavtal MIUN – Anneli Kuusisto, utvecklare strateg 
Information om Corona – Lars Liljedahl, kommundirektören 
Kaffe 
Socialnämnden redovisning under Coronapandemin och dess ekonomiska 
konsekvenser – Krister Fagerström McCarty, ordförande i socialnämnden 
och Mats Collin, förvaltningschef på socialförvaltningen 
Information Nära Vård – Mats Collin, förvaltningschef på socialförvaltningen 
Internkontroll 2021 – Petra Werner, verksamhetscontroller 
Europa direkt kontor 2021-2024 – Uno Jonsson, tillväxtchef och Cecilia 
Onselius, verksamhetsutvecklare 
Ärendegenomgång 
Gruppmöte och lunch 
Beslutssammanträde 

 
 
 Föredragningslista 
  
  
1.  Informationsärenden 
2.  Fastställande av föredragningslista 2020 
3.  Val av justerare 
4.  Motion – Tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal  
5.  Motion – Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt 
6.  Motion – Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun 
7.  Motion – Minnesmärke efter Torbjörn Fälldin 
8.  Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 
9.  Slutrapport Sjöfartsprogrammet 
10.  Revision av donationsstiftelser förvaltade av Härnösands kommun 
11.  Lokalt ledd utveckling Höga kusten 2021-2022 
12.  Remiss - Erbjudande att lämna synpunkter på remissversion av Regional 

digital agenda för Västernorrland 
13.  Samverkansavtal MIUN 
14.  Tillfälligt avsteg från reglemente om ekonomistyrning 



Härnösands kommun 
Datum 
2020-10-06 

 
 

Sida 
2(2) 

 

 

15.  Europa direkt kontor 2021-2024 
16.  Internkontoll kommunstyrelsen 2021 
17.  Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 
18.  Anmälan av delegationsbeslut 2020 
19.  Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020 
20.  Frågor och svar 
 

Andreas Sjölander 
ordförande 
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 Kommunfullmäktige 

 

Förslag till beslut  
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
att avslå motionen.   

Beskrivning av ärendet 
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-09-30 av Anders 
Gäfvert (M). Motionären skriver att bedrägerier och stölder mot äldre 
personer har under de senaste åren ökat och riktar sig mot dem i deras hem. 
Bland annat har människor utgett sig för att vara från hemtjänsten. 
Motionären skriver att polisen med flera informerar och uppmanar framför 
allt äldre att inte släppa in någon i sin bostad som de inte känner eller kan 
legitimera sig.  
Motionären lyfter även ett exempel där en brukare sommaren 2019 under en 
vecka får besök av ett tiotal semestervikarier som utgett sig komma från 
hemtjänsten men inte kunnat uppvisa någon tjänstelegitimation.    
Därför föreslår motionären kommunfullmäktige besluta om att införa 
tjänstelegitimation för all hemtjänstpersonal inklusive vikarier och 
semesterpersonal.  

Kommunledningskontorets bedömning  
Härnösands kommun använder sig av ett elektroniskt låsvredssystem som 
heter CareLock. Det elektroniska låset gör att hemtjänstpersonalen inte 
behöver hantera nycklar när de besöker brukare och behöver aldrig ringa 
eller knacka på dörren för att komma in. Dörren låses upp med en telefon 
som innehåller en applikation som har elektroniska nycklar till brukarna.    
Systemet skapar trygghet i att den personal som besöker brukaren tillhör 
hemtjänstenheten och endast personal med behörighet kan låsa upp dörren. 
Låsen registrerar vem i hemtjänsten som gjort besöket och hur länge besöket 
varar.  
Låssystem fungerar då som legitimation för hemtjänstpersonalen. Det är 
endast personal utrustad med arbetstelefon, personlig inloggning samt 
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elektroniska nycklar för just de brukare som personalen ska besöka under 
dagen som har möjlighet att komma in i bostaden.  
Tjänstelegitimation är ingen garant för att personen som besöker en brukare 
faktiskt arbetar för Härnösands kommun. En legitimation kan förfalskas, 
säljas eller tappas bort. Tjänstelegitimation kräver att brukaren har möjlighet 
att fråga efter den, kan läsa och förstå den samt kunna avhysa personer som 
inte har legitimation. Det digitala systemet för att låsa upp dörrar har en 
högre säkerhet och brukarna kan vara trygga i att den person som kommer 
in faktiskt jobbar för hemtjänsten i Härnösands kommun.  
För brukare med möjlighet att kräva att få se en legitimation och förstå den, 
kan införande av tjänstelegitimation vara en säkerhetshöjande åtgärd, 
framförallt under sommaren då personalomsättningen ökar och 
kontinuiteten minskar.       
Att införa tjänstelegitimation medför en kostnad, hur stor den blir avgörs av 
vilken typ av kort som används. För en verifierad legitimation, en 
legitimation som utfärdats av en myndighet är kostanden per kort cirka 500 
kronor styck. Ett vanligt plastkort med kommunens logotype och bild på 
ägaren kostar cirka 250 kronor och ett plastkort utan bild cirka 150 kronor. 
Inom hemtjänsten i dag jobbar cirka 300 personer inklusive vikarier. 
Engångskostnaden för att införa tjänstelegitimation blir då mellan 45 000 
kronor till cirka 150 000 kronor exklusive sommarvikarier. Sen tillkommer 
personalomsättningskostnader för tillverkning av legitimation till ny 
personal samt administrationen för legitimationshanteringen.  
Kommunledningskontorets bedömning är att det elektroniska 
låsvredsystemet är ett säkert system och bör ses som en legitimation för 
hemtjänstpersonalen. Brukare behöver aldrig öppna dörren för personal från 
hemtjänsten utan hemtjänstpersonalen öppnar dörren med hjälp av 
telefonapplikationens elektroniska nyckel och då vet brukaren att personen 
som kommer är från Härnösands kommuns hemtjänst. Det är dock viktigt 
att brukaren informeras om detta vid beslut om hemtjänst. Att införa 
tjänstelegitimation ger inte per automatik en högre säkerhet. Brukaren måste 
vara i stånd att efterfråga legitimationen, förstå den och även kunna avhysa 
en person som antingen visar upp en felaktig legitimation eller inte har 
någon. Legitimationer kan också stjälas eller förfalskas vilket kan ge en 
falsk säkerhet. Att införa tjänstelegitimation medför också en kostnad för 
producering och administration. Med utgångpunkt från detta anser 
kommunledningskontoret att motionen bör avslås.  
I denna tjänsteskrivelse har från socialförvaltningen Gunnar Stam 
(Enhetschef hemtjänsten) och Helen Malmborg (Enhetschef hemtjänsten) 
deltagit.                            
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Socialt perspektiv 
Förslaget anses inte påverka det sociala perspektivet  

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget anses inte påverka det ekologiska perspektivet  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.   

Beslutsunderlag 
Motion (M) – Tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal  

Petra Norberg 
Tf. Kanslichef 

Henrik Petré 
Utredare 

 
 



     

Härnösand 

september 2019 

 

 

Motion till Fullmäktige i Härnösands Kommun. 

 

Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal. 

Bakgrund 

Bedrägerier och stölder mot äldre personer har under de senaste åren ökat och riktat sig mot 

dem i hemmiljön, då personer bl.a. utgett sig komma från hemtjänst. 

Polis m.fl. informerar och uppmanar då framför allt äldre att inte släppa in någon i sin bostad, 

som de inte känner eller inte kan legitimera sig. 

Under sommaren har det vid flera tillfällen förekommit att en äldre, under en vecka, fått besök 

av ett tiotal olika semesteravlösare, som utgett sig komma från Hemtjänsten och inte kunnat 

uppvisa någon Tjänstelegitimation. Brukaren har vid flera av dessa tillfällen inte varit informerad 

vem som skall komma.  

Med ovanstående som bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta: 

att införa Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal, samt 

att beslutet ska gälla både tillsvidareanställda, vikarier och semesterpersonal 

 

 

Moderaterna i Härnösand 

gm// 

Anders Gäfvert  

Gruppledare (M) 
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt 

Förslag till beslut  
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att avslå motionen.  

Beskrivning av ärendet 
Christian Wasell (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
kommunen ska häva beslutet att ha Nybrogatan stängd mellan klockan 
01:00 och 04:00 på lördagar och söndagar. 
Polismyndigheten har i ett yttrande uttryckt en farhåga att ett hävande av 
beslutet leder till fler störande moment för boende och att risken för olyckor 
ökar. Detta mot bakgrund av ett ökat antal bilister som är ute och kör på ett 
störande sätt som både låter mycket och är farligt ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv med sladdande och höga hastigheter. 
Polismyndigheten upplever att dessa bilister, ”nöjesåkarna”, respekterar 
gällande förbudet mot fordonstrafik på Nybrogatan. 
Samhällsförvaltningen har haft diskussioner med Polismyndigheten och 
anser därefter att man inte har någon avvikande åsikt i frågan än vad 
Polismyndigheten har. Farhågorna om buskörning, störande för boende och 
ökad trafiksäkerhetsrisk väger tungt. 
Nybrogatan finns dock med i kommunens investeringsplaner. En 
ombyggnation kan eventuellt förändra fordonsflöden mm, som gör att denna 
fråga kan aktualiseras igen. 
Tillväxtavdelningen har inget mer att tillägga ärende och föreslår därför att 
motionen ska avslås. 

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 
Motion, Christian Wasell (M) 2019-09-15 
Yttrande, Polismyndigheten 2020-04-15 
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Yttrande, Samhällsförvaltningen 2020-04-22  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 
Hållbarhetsstrateg 

 



Motion till Fullmäktige i Härnösands Kommun. 
 
 
Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt. 
 
Sedan många år har Nybrogatan under vissa tider varit stängd för motordrivna fordon med 
några undantag för boende, linjetrafik och sjuktransporter. 
 
Förbudet gäller mellan klockan 01 och 04 på lördagar och söndagar. 
 
Med stöd av plan- och bygglagen regleras att vägar är en form av allmän plats och skall därför 
betraktas som att vägen skall vara öppen för alla utan inskränkningar. 
 
Lokala trafikföreskrifter, om förbud mot trafik med inskränkning till en viss trafikantgrupp 
eller ett visst eller vissa fordonsslag, bör därför meddelas endast om det är motiverat av 
hänsyn till nedsatt bärighet på vägen eller av särskilda skäl. 
 
De särskilda skäl som tidigare fanns när beslut togs om stängningen finns inte längre.  
Det problem med att det hängde berusade ungdomar i det så kallade ”krysset” (korsningen 
Nybrogatan - Storgatan) har upphört. Det beror med stor sannolikhet inte på att gatan har varit 
stängd för trafik. Det beror snarare på att den geografiska placeringen av stadens krogar har 
förskjutits söderut, och problematiken med ”hängande ungdomar” istället har uppstått kring 
torget.  
 
Ett hävande av förbudet skulle därmed även ge möjlighet för polisen att fokusera ytterligare 
på bevakning av aktiviteterna som sker kring torget. 
 
Undertecknad föreslår därmed Fullmäktige: 
  

- Att häva beslutet att ha Nybrogatan stängd mellan klockan 01 och 04 på lördagar och 
söndagar. 

- Att detta börjar gälla från den 1/1 2020. 
- Att ge Samhällsnämnden i uppdrag att i början av 2021 tillsammans med berörda 

instanser, som Socialförvaltning, kringboende och polis, utvärdera vad det inneburit 
att åter låta Nybrogatan vara öppen utan inskränkningar. 

 
Härnösand 2019-09-15 
 
 
 
 
Christian Wasell (M) 





 PM 1 (1) 

 Datum   
  2020-04-15  

 Diarienr (åberopas)   

Polismyndigheten 
Rikard Ödmark 

   
  
  

 

#WL9H0001 

Yttrande gällande motion om att häva förbud för 
fordonstrafik på Nybrogatan i Härnösand mellan 01-04 
lördagar och söndagar. 

 

Kroglivet i Härnösand ser idag annorlunda ut än för ett antal år sedan med 
omplacering av de mest frekvent besökta krogarna som resulterat i en minskning 
av antal personer i rörelse på Nybrogatan på helgnätterna.  

Dock har problemet med billister som nöjesåker på kvällar och helgnätter ökat. 
”Nöjesåkarna” kör på ett störande sätt som både låter mycket och är farligt ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv med sladdande och höga hastigheter. Detta upplevs 
som störande av de boende och för ca ett år sedan svarade Polismyndigheten på 
en motion om att ytterliggare begränsa fordonstrafiken i Härnösand centrum med 
anledning av detta. Den gången svarade vi med att inte rekommendera 
ytterliggare förbud.  

Idag upplever Polismyndigheten att ”nöjesåkarna” respekterar förbudet mot 
fordonstrafik på Nybrogatan. Skulle förbudet tas bort är vår farhåga att dessa 
billister skulle bli ett störande moment för de boende och öka risken för olyckor 
på Nybrogatan. 
 
 
Rikard Ödmark Kommunpolis LPO Södra Ångermanland 
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 Kommunstyrelsen 

Motion - Förbättra företagsklimatet i Härnösands 
kommun 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad och att motionens intentioner beaktas i 
kommande revideringen av tillväxtstratei  
  

Beskrivning av ärendet 
I en motion från september 2019 föreslår Christina Lindberg (C) sex olika 
förslag till åtgärder där målet är att förbättra företagsklimatet i Härnösands 
kommun. Motionären föreslår t.ex. revidering och uppföljning av 
tillväxtstrategin, en översyn av respektive förvaltnings arbete mot 
näringslivet för att förbättra och effektivisera arbetet, en utbildningsplan för 
att implementering av tillväxtstrategin med mål och indikatorer för att följa 
upp samtliga förvaltningar/nämnders arbete samt komplettera de politiska 
besluten med ett näringslivsperspektiv och att näringslivsfrågor är en 
stående punkt på kommunstyrelsen agenda. 
Våren 2020 har på grund av coronapandemin blivit annorlunda emot vad 
som var planerat.  Flera av de aktiviteter näringslivsenheten påbörjat som 
t.ex. uppskattade företagsbesök från politiker och tjänstemän m.m. har fått 
läggas på is. Näringslivsenheten har prioriterat arbetet med att ge extra stöd 
och utarbeta olika erbjudande till Härnösands företagare under denna 
pågående svåra tid. 
Tillväxtavdelningen är positiv till de föreslagna åtgärderna i motionen och 
delar ansatsen om att det lokala företagsklimatet har en stor betydelse för 
kommunen. Företagsklimatet är viktigt när det gäller att locka fler företag 
till kommunen såväl som att skapa tillväxt i befintliga. Ett bra 
företagsklimat skapar tillväxt och ger förutsättningar för en bra välfärd.  
Kommunen har tappat i placering i Svenskt Näringsliv ranking tidigare år. I 
år ser vi en positiv rörelse där Härnösand klättrar 38 platser, från 254:e plats 
ifjol till 216:e plats. Näringslivsenheten fortsätter det strategiska arbetet med 
att förbättra företagsklimatet i kommunen.  
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Dessa frågor måste göras tillsammans med övriga förvaltningar och en 
gemensam ståndpunkt för ett långsiktigt och hållbart perspektiv för såväl 
majoriteten som oppositionen gällande näringslivsfrågor.  
Företagsamheten är en av sex delstrategier i tillväxtstrategin och kopplat till 
det finns en handlingsplan för näringsliv och bättre företagsklimat 2017-
2020. Tillväxtstrategin ska därför aktualiseras.  
Tillväxtavdelningen har redan startat resan mot ett bättre företagsklimat och 
fler av de insatser som beskrivs i motionen är redan påbörjade. Av den 
anledningen startades under hösten 2019 arbetet med att förbättra och 
förstärka arbetet för ett bättre företagsklimat. Bland annat rekryterades en 
näringslivschef med det uttalade ansvaret att förbättra företagsklimatet. 
Arbetet med att revidera handlingsplanen för näringslivsarbetet är startat.  
Ett tvärfunktionellt arbetssätt är på gång där samarbetet med olika 
förvaltningar har förstärkts med ambitionen att hitta nya sätt att arbeta 
tillsammans för att ge näringslivet bättre service och en enklare väg in.  
Ett införande och av mål och indikatorer gör att vi kan följa upp arbetet och 
löpande rapportera till kommunstyrelsen som en viktig del av 
beslutsunderlag för kommande politiska beslut. Ett tydligt inriktningsbeslut 
från politiken stärker det arbetet. 
En översyn av samarbetet med företagarnas organisationer har startats för att 
stärka och effektivisera samverkansarbetet.  
Att bjuda in till olika workshops/samverkansmöten med intressenter såsom 
företagare och dess organisationer, politiker och tjänstepersoner har fått 
vänta på grund av pandemin.  
På många olika sätt vill vi bidra till att skapa ett växande näringsliv med en 
mångsidig arbetsmarknad genom att förbättrat företagsklimat.   

Beslutsunderlag 
Motion – Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun.  

Uno Jonsson 
Tillväxtschef 

Petra Forström 
Näringslivschef 

 

Bilagor 
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 Kommunfullmäktige 

Motion - Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen.  

Beskrivning av ärendet 
I en motion inlämnad av Centerpartiet februari 2019 föreslås att kommunen  
så snart det går ska iordningsställa ett lämpligt minnesmärke efter Thorbjörn 
Fälldin.  
Ett minnesmärke är en materiell manifestation som erinrar om en eller flera 
personer eller en historisk händelse.  
Personen ska ha haft en stor och betydande påverkan för staden för att 
kunna bli aktuella för namngivning. Samhällsnämnden behandlade ett 
liknande ärende angående att uppmärksamma Torbjörn Fälldins minne och 
gärning redan 2017.   
I kulturminneslagens hänsynsparagraf står det:  
”I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed, 
4 § vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. 
Med ortnamn menas namn på geografiska lokaliteter som blivit inarbetade 
som namn på en plats, till exempel gatunamn. 
God ortnamnssed gällande memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär 
att memorialnamn bör användas restriktiv och med försiktighet. ” 
Vad gäller ortnamnsrådet rekommenderar Sveriges kommuner, i enlighet 
med FNs resolution VIII/2, att inte skapa nya memorialnamn baserade på 
ännu levande personers namn samt att låta en rimlig, av kommunen fastlagd, 
tid gå innan en avliden persons namn används vid namngivning. Som rimlig 
tid rekommenderas 3-5 år. (dnr SKL2004/2699)  
Thorbjörn Fälldin har varit en viktig och betydelsefull person i Härnösands 
historia som gjort mycket för stadens och landsbygdens gestaltning. I 
egenskap av statsminister är han även en del av Sveriges politiska historia. 
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Men utifrån motionen önskan om att uppföra ett minnesmärke så behöver 
det föregås av en rad kriterier.  
Om kommunen önskar namnge en geografisk plats eller uppföra ett 
minnesmärke med ett personnamn behövs fler och olika perspektiv hållas i 
åtanke som t.ex. vilken historiebeskrivning blir norm när vi synliggör 
berättelser som liknar varandra eller utgår från likvärdigt ekonomiskt och 
kulturellt kapital? Är aspekter av jämställdhet och mångfald beaktade? Vem 
får synas i det offentliga rummet som delas av alla invånare och besökare? 
Nya gatunamn blir oftast aktuellt om det finns en gata eller plats som saknar 
namn, till exempel vid om- och nybyggnader i staden. 

Bedömning  
Utifrån kulturminneslagen ska kommunen visa restriktivitet och försiktighet 
gällande memorialnamn. Att hedra en persons gärningar är hedervärt, men 
hur detta ska genomföras måste få diskuteras i samband med 
gatunamnsgivning och andra ev. namngivningsärenden i enlighet med 
beskrivna aspekter.  
I samhällsförvaltningens svar SAM17-185-872:2 föreslås att i framtida 
arbete med namngivningsfrågor kommer Thorbjörn Fälldins namn beaktas 
då en lämplig plats eller gata behöver namnsättas. 
Kommunstyrelseförvaltningen delar Samhällsförvaltningens intention med 
att Torbjörn Fälldin namn ska beaktas i kommande namngivningsarbete.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed avslag på motionen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsnämnden beslut 2017-06-21 § 120 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02  .  
 

Uno Jonsson  
Tillväxtchef 

Elisabeth Oxelhöjd 
Kulturchef 
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§ 120 Dnr 2016-000185 872 

Medborgarförslag - Torbjörn Fälldins minnesplats. 
Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att avslå medborgarförslaget.   

Bakgrund 
Lars Högberg har den 6 september 2016 inkommit med ett medborgarförslag 
där han föreslår att man bör namnge en plats i Härnösand för att hedra 
minnet av Thorbjörn Fälldin. En föreslagen plats är den öppna ytan vid 
Sambibliotekets entré. 
I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed, 4 
§ vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. Med 
ortnamn menas namn på geografiska lokaliteter som blivit inarbetade som 
namn på en plats, till exempel gatunamn. God ortnamnssed gällande 
memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär att memorialnamn bör 
användas restriktiv och med försiktighet. Ortnamnsrådet rekommenderar 
Sveriges kommuner, i enlighet med FN´s resolution VIII/2, att inte skapa 
nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn, samt att 
praktisera memorialnamngivning inom kommunen på ett sätt att en rimlig, 
av kommunen fastlagd tid måste gå innan en avliden persons namn får 
användas i ortsnamn. Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. (dnr 
SKL2004/2699). 
Det är därför inte lämpligt i dagsläget namnge en minnesplats efter 
Thorbjörn Fälldin. På den utpekade platsen finns också redan en staty av 
Bertil Malmberg vilket gör platsen i sig mindre lämplig. I vårt framtida 
arbete med namngivningsfrågor kommer hans namn däremot att vara ett 
självklart alternativ då en lämplig plats eller gata behöver namnsättas.   

Beslutsunderlag 
Samhällförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-06-02.   
______  
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Thorbjörn Fälldins minnesplats 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 
att avslå medborgarförslaget 

Beskrivning av ärendet 

Lars Högberg har den 6 september 2016 inkommit med ett medborgarförslag 
där han föreslår att man bör namnge en plats i Härnösand för att hedra 
minnet av Thorbjörn Fälldin. En föreslagen plats är den öppna ytan vid 
Sambibliotekets entré. 
I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed, 
4 § vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. 
Med ortnamn menas namn på geografiska lokaliteter som blivit inarbetade som 
namn på en plats, till exempel gatunamn. 

God ortnamnssed gällande memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär att 
memorialnamn bör användas restriktiv och med försiktighet.  
Ortnamnsrådet rekommenderar Sveriges kommuner, i enlighet med FN´s resolution 
VIII/2, att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu levande personers namn, 
samt att praktisera memorialnamngivning inom kommunen på ett sätt att en rimlig, 
av kommunen fastlagd tid måste gå innan en avliden persons namn får användas i 
ortsnamn. Som rimlig tid rekommenderas 3-5 år. (dnr SKL2004/2699)  
 
Det är därför inte lämpligt i dagsläget namnge en minnesplats efter 
Thorbjörn Fälldin. På den utpekade platsen finns också redan en staty av 
Bertil Malmberg vilket gör platsen i sig mindre lämplig. 
I vårt framtida arbete med namngivningsfrågor kommer hans namn däremot 
att vara ett självklart alternativ då en lämplig plats eller gata behöver 
namnsättas. 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Mona Lidén 
Teknisk handläggare 
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 Kommunstyrelsen 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  
Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 
utveckling löpande under året 
   

Johan Lindén 
Ekonomichef 

Åsa Rönnlund 
Ekonomistrateg 

 

Bilagor 
Månadsrapport september 2020 



Ekonomiavdelningen 

HÄRNÖSANDS KOMMUN   

MÅNADSRAPPORT 
KOMMUNSTYRELSEN            

SEPTEMBER 2020 

 

  



INLEDNING 

Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling 

löpande under året. Den ekonomiska situationen ges en kortfattad sammanfattning och ska ses som ett 

komplement till kommunens fyramånaders – och delårsbokslut där en djupare analys och prognos görs. 

Rapporten baseras på nämndernas resultat och är upprättad utifrån nämndernas månadsbokslut. 

SAMMANFATTNING SEPTEMBER 2020 

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. september är lägre än det budgeterade resultatet för perioden.  Två av 

fem nämnder har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär att två av fem nämnder har intäkter 

lika stora som eller större än kostnaderna. 

Likviditeten per den sista dagen i månaden är lägre för september månad än för augusti, men högre än den 

sista september 2019. Figur 6 visar att det under månaden betalats ut 3 340,1 tkr avseende investeringsprojekt, 

totalt hittills under året 23 848,0 tkr. Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har inte utnyttjats under månaden.  

Kommunens låneportfölj är oförändrad under september månad, och ligger kvar på 210 000 tkr. 

För september månad hade kommunen 2 029,51 anställda i heltider. 

KOMMUNENS RESULTAT  

ACKUMULERAT RESULTAT 2020 EXKL FINANSEN 

 

 

Kommunens ackumulerade resultat, exklusive Finansen, är per den sista september -4 557,9 tkr. Budgeterat 

resultat för perioden  är -85,6 tkr exklusive Finansen*.  

*Denna graf visar ackumulerad budget samt utfall på kommunens nämnder inklusive kommungemensam verksamhet. Finansen, där 

kommunens resultat budgeterats är exkluderat ur denna graf. Utfallet på Finansen är för september månad ett överskott på 68 445,7 tkr, 

att jämföras med budgeterat överskott på 20 610,0 tkr. Finansens resultat för månaden är således 47 835,7 tkr högre än budgeterat, att 

läggas till ovanstående resultat för att se kommunen som helhet. 



NÄMNDERNAS RESULTAT 

NÄMNDERNAS ÅRSBUDGET 2020 

Driftsbudget (tkr) Kommunstyrelse Arbetslivsnämnd Samhällsnämnd Skolnämnd Socialnämnd 

Skattemedel 158 900 57 500 179 600 600 300 596 600 

Externa intäkter 25 600 5 300 25 600 86 800 87 000 

Kostnader -275 000 -122 500 -202 700 -693 400 -685 600 

 

Investeringsbudget 
(tkr) 

Kommunstyrelse Arbetslivsnämnd Samhällsnämnd Skolnämnd  Socialnämnd 

Skattemedel 9 000 500 49 000 2 000  500 

Annan finansiering       

 

ACKUMULERAT RESULTAT FÖR NÄMNDERNA 2020* 

Nämndernas budget för 2020 är 0 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna den sista december 2020 ska ha 

kostnader vars storlek inte överstiger intäkterna. Som den svarta kurvan nedan visar har nämnderna dock vissa 

smärre variationer sett över hela budgetåret. Under våren ligger den svarta kurvan en bit över 0-strecket, vilket 

betyder att nämnderna då har budgeterat med ett överskott, som sedan successivt planar ut till en nollbudget 

på helåret.  

Den blå kurvan visar nämndernas samlade utfall för perioden. Så länge den blå kurvan håller sig ovanför den 

svarta är det samlade utfallet för nämnderna bättre än vad som budgeterats för perioden, dvs. nämnderna har 

högre intäkter eller lägre kostnader än vad de budgeterat, och därmed ett positivt resultat. 

Det ackumulerade utfallet t.o.m. sista september visar att den blå utfallskurvan är nedanför den svarta och att 

nämnderna således har ett lägre utfall än vad som budgeterats för perioden: -19 466,4 tkr mot budgeterade 

85,6 tkr. 

 

 



* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 

ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 

budgetändringar.  

ACKUMULERAT I/K-TAL PER NÄMND* 

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

september månad är I/K-talet 1,00 eller där över för två av fem nämnder: kommunstyrelse och 

arbetslivsnämnd. Samhällsnämndens I/K-tal är 0,989, skolnämndens 0,994 och socialnämndens 0,974 

 

* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 

ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 

budgetändringar.  

 

ACKUMULERAT RESULTAT PER NÄMND* 

En vit ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett blått/mörkblått resultat innebär ett underskott, av 

mindre/större karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet per nämnd, oavsett budget för perioden.  

Det samlade utfallet är alltså 19 466 tkr lägre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 

perioden. 

 

 

* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 

ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 

budgetändringar.  

tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

KS -2 026 1 100 -1 191 6 441 9 987 8 528 6 876 8 284 12 178

ALN 1 014 2 470 2 844 3 778 4 540 5 008 4 178 5 495 7 077

SAM 6 965 3 319 3 742 4 391 3 624 1 505 897 -3 236 -3 203

SKO -8 710 -1 967 3 898 6 690 5 957 -819 -6 411 -6 948 -7 536

SOC -4 397 -5 695 -8 809 -12 260 -18 659 -28 706 -37 633 -23 110 -27 983

Total -7 155 -773 484 9 039 5 448 -14 484 -32 092 -19 515 -19 466 0 0 0



FINANSRAPPORT 

LIKVIDITET 

Under september månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2020-09-23, med ett saldo på 148 142 tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2020-09-30, med ett saldo på 45 042 tkr. Checkkrediten för kommunen är 

90 000 tkr och har inte utnyttjats under månaden. Likviditeten per den sista dagen i månaden är lägre för 

september månad än för augusti, men högre än den sista september 2019. 

 

 

INVESTERINGARNAS PÅVERKAN PÅ LIKVIDITETEN 

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

bankkonto under september utbetalades sammanlagt 3 340,1 tkr avseende investeringsprojekt. Hittills under 

2020 har investeringarnas likvidpåverkan varit 23 848,0 tkr. 

 

 

Månad 2020 2019 Differens år

Jan -9 543,5 -26 874,8 17 331,3

Feb -836,2 -2 068,5 1 232,3

Mar -1 221,4 -5 456,3 4 234,9

Apr -450,9 -74,0 -376,9

Maj -945,5 -3 575,3 2 629,8

Jun -1 562,1 -799,8 -762,3

Jul -2 750,9 -482,1 -2 268,9

Aug -3 197,4 -1 180,0 -2 017,4

Sep -3 340,1 -2 913,6 -426,5

Okt -20 291,1

Nov -2 442,0

Dec -11 127,0

Totalt -23 848,0 -77 284,5



 

LÅNEPORTFÖLJ 

 

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sistaseptember. Inga nya lån har tecknats under 

perioden. Inga lån förfaller till betalning under resterande del av året. 

PERSONALNYCKELTAL 

I figur 7 visas antalet heltider anställda i Härnösands kommun. För september månad uppgår den siffran till 

2 029,51 st. Motsvarande siffra för september 2019 var 1 957,83 st. Figur 8 visar personalsiffror per nämnd, där 

även antal heltider finns med som en kolumn, nedbruten per nämndsnivå. 

 

 

Långivare Lånenr Lånedatum Förfallo-datum Ränta
Räntebind-

ningstid
Belopp tkr

Kommuninvest 104009 2018-11-14 2021-11-16 0,24% 90 50 000

Kommuninvest 112551 2019-06-17 2023-11-13 0,20% 90 50 000

Kommuninvest 124918 2020-06-01 2022-05-16 0,27% Fast 50 000

Kommuninvest 112131 2019-06-03 2024-06-03 0,46% 90 20 000

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

Summa: 210 000

Antal anställda 

personer

Antal i heltider Visstidsanställda i 

heltider

Andel heltidanst av 

tillsv.anst

Hälsotal

Kommunen sep-20 2085 2030 235 84% 4,3%

sep-19 2014 1958 126 82% 5,9%

Kommunstyrelsen sep-20 215 216 21 97% 1,6%

sep-19 219 215 12 98% 4,4%

Arbetslivsnämnden sep-20 85 86 9 96% 1,5%

sep-19 89 90 10 96% 2,3%

Samhällsnämnden sep-20 72 71 1 97% 4,9%

sep-19 73 74 4 97% 3,1%

Skolnämnden sep-20 845 823 127 94% 4,0%

sep-19 791 779 64 95% 5,6%

Socialnämnden sep-20 869 834 78 68% 6,0%

sep-19 845 800 37 64% 7,5%
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 Kommunstyrelsen  

Slutrapport Sjöfartsutbildningar Härnösand  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna bifogad slutrapport – Sjöfartutbildningar Härnösand.  
 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektören fick i uppdrag via kommunstyrelsen att tillsammans 
med övriga förvaltningar utreda sjöfartsutbildningarnas möjliga utveckling i 
Härnösand i samverkan med sjöfartsbranschen i Sverige. Arbetet har pågått 
från april 2019 till september 2020. 
En workshop tillsammans med företrädare för branschen genomfördes den 
24 maj 2019 och dialoger har förts med referensgrupper och intressenter 
under projektets gång. Två muntliga delrapporter har avgetts, dels i oktober 
2019 och dels i februari 2020. Den politiska referensgruppen har varit 
rådgivande funktion under projektets gång. Denna rapport är en 
sammanställning av projektmålens slutgiltiga leveranser och en beskrivning 
av identifierade framtida utvecklingsområden.  

Socialt perspektiv 
Utbildningar i staden möjliggör kvarboende och inflyttning av studerande. 
Det skapar underlag för en levande och upplevelsefylld stadskärna. Det ger 
lyskraft och framtidstro för stadens människor.  

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget har påverkan på kommunens ekonomi i form av avsättning om 
50 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till informations- 
och kommunikationsinsatser under åren 2020-2022 enligt tidigare fattat 
beslut.  
Förslaget kan ha påverkan på kommunens ekonomi i form av utgifter för att 
täcka ett eventuellt intäktsunderskott på grund av sviktande elevunderlag vid 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
2(2) 

Datum 
2020-10-23 

Dnr 
KS/2020-000413 

 

 

gymnasiets Sjöfartsutbildning under åren 2020-2022 enligt tidigare fattat 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Slutrapport Sjöfartsutbildningar Härnösand  

Lars Liljedahl  
Kommundirektör  

Anna Engnell 
Utvecklare Campus  

 

Bilagor 
Bilaga 1  Slutrapport Sjöfartsutbildningar Härnösand  
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Sammanfattning 
 
Sjöfartsutbildningar i Härnösands kommun  
Sjöfartsutbildningar har genomförts i Härnösand under många år. 
Utbildningarna har funnits på olika nivåer och haft olika framgång under 
åren. Härnösand är av tradition en skolstad med lång vana att ta emot elever 
från andra kommuner. Vi har tillgång till elevbostäder och erfarenhet för att 
elever skall känna sig omhändertagna och välkomna. Skolans strävan att 
hålla hög kvalité visas genom kompetenta lärare, elevkonsulent 
(inackordering/elevstöd), skolfartyg, fartygssimulator, utökat kursutbud etc.  
 
Sjöfartsutbildning inom grundskolan  
Härnösands gymnasium är det nordligaste gymnasiet som bedrivit 
sjöfartutbildningar. Under hösten 2018 beslutade skolnämnden i Härnösands 
kommun att avstå från att söka sjöfartsprogrammet. Sjöfartsprogrammet har 
därmed varit vilande sedan 2018. Elever i årskurs 2 och 3 slutför däremot 
den påbörjade utbildningen. Beslutsunderlaget pekade på att det låga 
elevantalet skulle leda till att programmet skulle kosta för mycket att driva. 
Beslutsunderlaget visade också på att det varit svårt att rekrytera ungdomar 
att studera inom sjöfart. Flera andra gymnasieskolor med sjöfartsutbildningar 
hade haft samma problem som Härnösands gymnasium. Beslutet om 
nedläggningen av Sjöfartsprogrammet vid Härnösand gymnasium har skapat 
en debatt inom sjöfarten i Sverige och man har insett vikten av en väl 
fungerande utbildningsinfrastruktur.  
 
Sjöfartsutbildning inom Yrkeshögskolan 
”Sjöfartsutbildning i skärgårdsmiljö” fick två antagningsomgångar beviljade 
av Yrkeshögskolemyndigheten, varav en startade och en ställdes in på grund 
av ekonomiska skäl. Den ekonomiska logiken inom Yrkeshögskolan grundar 
sig på statsbidrag per elev, vilket inte har täckt kostnaderna, då krav på 
innehåll i utbildningen från Transportstyrelsen kräver att delar av kursen 
måste upphandlas av utbildningsaktörer på högre nivå än vad 
Yrkeshögskolan har möjligheter till. Yrkeshögskolan har också haft svårt att 
rekrytera elever samt svårigheter att få alla elever som påbörjar utbildningen 
att slutföra sin examen.  
 
Sjöfartbranschens framtida behov 
Transportföretagen har under hösten bland annat genomfört en undersökning 
riktad till sina medlemsföretag i Sjöfartens Arbetsgivareförbund. Det är 
första gången Transportföretagen genomför en rekryteringsundersökning 
inom sjöfartsbranschen. Det huvudsakliga syftet med undersökningen har 
varit att kartlägga sjöfartsbranschens rekryteringsbehov de kommande åren. 
Samtliga stora aktörer i branschen har besvarat enkäten.  
 
Enkätundersökningen visar att det sammanlagda rekryteringsbehovet för alla 
fyra yrkesgrupper (matros, motorman, tekniskt och nautiskt befäl) uppskattas 
till drygt 800 personer under den kommande femårsperioden. Inom ett år 
avser sjöfartsbranschen att rekrytera cirka 160 personer inom de fyra 
yrkesgrupperna och drygt 650 personer efterföljande fyra år. Fyra av tio 
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företag inom sjöfartsbranschen har haft svårigheter att rekrytera personal det 
senaste året. För att säkerställa behovet av framtida rekryteringar är det 
viktigt att det geografiska området som Härnösand representerar 
tillhandahåller denna utbildning. Avfolkningen av Norrlands inland är ett 
nationellt problem. Att ge ungdomar i detta område möjlighet att utbilda sig 
till matros/motorman ger dem möjlighet att bo kvar på sin hemort efter 
genomgången utbildning.  
 
Med anledning av Transportbranschens undersökning och deras påvisade 
rekryteringsbehov tillsammans med kommunens goda förutsättningar att 
utbilda inom tekniksidan via maskinhallen, initierades arbetet mellan 
Härnösands kommun och branschorganisationerna att undersöka 
möjligheterna för hur Härnösand även fortsättningsvis kan vara en 
utbildningsstad för sjöfarten i Sverige. 
 
Projektet 
Kommundirektören fick i uppdrag via kommunstyrelsen att tillsammans med 
övriga förvaltningar utreda sjöfartsutbildningarnas möjliga utveckling i 
Härnösand i samverkan med sjöfartsbranschen i Sverige. Arbetet har pågått 
från april 2019 till september 2020. 
 
Projektgrupp:  
Tillväxtavdelningen - Utvecklare Anna Engnell och Anneli Kuusisto 
Skolförvaltningen - Verksamhetschef Andreas Krasser 
Arbetslivsförvaltningen – Enhetschef Thomas Andersson   
Sjöfartsbranschen - Branschutvecklare kompetensfrågor Sanna Strömstedt 
 
Styrgrupp:   
Tillväxtchef Uno Jonsson, skolförvaltningschef Roland Bång, tf. 
arbetslivsförvaltningschef Marcus Selin samt senare tillträdd 
arbetslivsförvaltningschef Ingrid Nilsson, adjungerad kommundirektör Lars 
Liljedahl vid behov. 
 
Politisk referensgrupp:  
Kommunstyrelse - Andreas Sjölander och Christina Lindberg 
Arbetslivsnämnd - Sverker Ågren och Bengt Wallgren 
Skolnämnd: Monica Fällström och Bengt Jansson  
 
En workshop tillsammans med företrädare för branschen genomfördes den 
24 maj 2019 och dialoger har förts med referensgrupper och intressenter 
under projektets gång. Två muntliga delrapporter har avgetts, dels i oktober 
2019 och dels i februari 2020. Den politiska referensgruppen har utgjort 
rådgivande funktion under projektets gång. Denna rapport är en 
sammanställning av projektmålens slutgiltiga leveranser och en beskrivning 
av identifierade framtida utvecklingsområden. 
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1 Projektmål 

1.1 Beskrivning 

- Projektet skall leverera beslutsunderlag till kommunstyrelsen för en 
möjlig uppstart av gymnasial sjöfartsutbildning hösten 2020, med nu 
rådande förutsättningar.  
 

- Projektet skall leverera beslutsunderlag till kommunstyrelsen för en 
möjlig uppstart av sjöfartsutbildningar vid gymnasium samt 
yrkeshögskola hösten 2021.   

 
- Projektet skall leverera förslag till möjliga strukturer för attraktiva 

sjöfartsutbildningar i Härnösand. Dessa förslag skall svara mot 
branschens behov, kan innefatta ett breddat kursutbud, samt innebära 
externa utbildningsaktörer.   

 

1.2 Måluppfyllelse  

Projektet har haft god samverkan med såväl intressenter och representanter 
från branschen som med den politiska referensgruppen. Ett huvudsakligt mål 
för projektet utifrån ovanstående beskrivning var att identifiera 
framgångsfaktorer för att skapa attraktiva och ekonomiskt hållbara 
utbildningar där eleverna stannar utbildningstiden ut. Deltagandet vid 
projektmöten och workshop har varit god och förväntade leveranser från 
projektets arbetsgrupp har uppfyllts.  
Beslutsunderlag till Skolnämnden samt information till Kommunstyrelsen 
har levererats inför en uppstart av gymnasiets Sjöfartsutbildning 
höstterminen 2020. Projektet har även lämnat förslag till Arbetslivsnämnden, 
samt information till Kommunstyrelsen med möjliga strukturer för en 
uppstart av sjöfartsutbildningar på yrkeshögskolenivå. Förslag på 
yrkeshögskoleutbildning i såväl i egen regi som i samverkan med externa 
utbildningsaktörer.  
Vidare har projektet identifierat ett antal utvecklingsområden som 
överlämnats till respektive förvaltning för en fortsatt process.   
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2 Gymnasium  

2.1 Härnösands gymnasiums Sjöfartsutbildning  

Projektet har tillsammans med branschen och berörda intressenter sett över 
och identifierat ett antal faktorer för att skapa attraktivitet och hållbarhet för 
såväl branschen som helhet som för sjöfartsutbildningen i sig. En av dessa 
nyckelfaktorer handlar om att branschen måste synas mer för att kunna 
attrahera ny kompetens. Projektet initierade i samverkan med övriga parter 
ett antal aktiviteter för att möta detta behov.   
 
Ett urval av dessa aktiviteter:  
 

- Fartygskonvoj genom Sverige med isbrytaren Atle.  
- Marknadsföringskampanjer och framtagande av 

kommunikationsmaterial i samråd med kommunens 
kommunikationsavdelning riktat till ungdomar.  

- Personliga utskick till presumtiva elever och vårdnadshavare.  
- Marknadsföringsmaterial och kampanjer från branschen.  
- Ett fortsatt utvecklat samarbete mellan branschen och gymnasiets 

sjöfartsutbildning.  
 
Vidare har en sammanställning och kalkyl med möjligheterna för en 
ekonomiskt hållbar utbildning presenterats. Detta hänger väl ihop med 
ovanstående marknadsföring av utbildningen då denna räknas som en 
riksrekryterande utbildning. Beroende på elevunderlag skulle det 
ekonomiska underlaget till viss del kunna utgöras av så kallad 
interkommunal ersättning. Projektet identifierade även ett antal 
framgångsfaktorer för att få eleverna att stanna utbildningstiden ut vilka 
Skolförvaltningen kommer att arbeta vidare med.  
 
Vid projektets avslut kan det rapporteras att det vid skolstart, höstterminen 
2020, finns 30 stycken elever som påbörjat sin Sjöfartsutbildning vid 
Härnösands gymnasium, varav 11 stycken av dessa är interkommunala. En 
första utvärdering tillsammans med eleverna visar att en majoritet av dessa 
hittat till Härnösands gymnasium samt Sjöfartsprogrammet via personliga 
utskick och marknadsföringsmaterial. Det finns i nuläget inga tecken på 
avhopp. Framtida marknadsföring och insatser är under planering, bland 
annat i samråd med branschen. Utbildningen har ett gott samarbete med 
branschen vad avser exempel praktikplatser och för att visa på de breda 
framtidsmöjligheterna inom yrket.  
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3 Yrkeshögskola  

3.1 Sjöfartsutbildning på Yrkeshögskolenivå  

Projektet har undersökt förutsättningarna och lämnat underlag för en möjlig 
ansökan och uppstart av sjöfartsutbildning för Härnösands kommuns 
yrkeshögskola – HETA Utbildningar. Underlaget omfattade såväl 
ekonomiska som praktiska förutsättningar. Inför denna sammanställning 
genomfördes en behovsanalys med 17 stycken kontaktade företag längs 
bland annat Norrlandskusten. Här tillfrågades och intervjuades även 
exempelvis: Trafikverket, Försvarsmakten och Kustbevakningen kring deras 
syn på behovsbilder.  
Det finns ett behov av kompetensförsörjning och ett intresse för denna form 
av utbildning i vårt område samtidigt som det tydligt framkom att 
kompetensbehovet idag och på sikt kommer att kräva nya inriktningar. Inte 
minst med tanke på teknikens utveckling. Den snabba utvecklingen av 
smarta och autonoma fartyg kommer att skapa utmaningar inom många delar 
av branschen. Detta tillsammans med att det saknas tillräckligt stort underlag 
för så kallade LIA-platser (Lärande i arbete), samt med målet om 
ekonomiskt hållbara utbildningar (se kostnadsberäkningar nedan) gör att 
projektet anser det som svårt att motivera att Härnösands kommuns 
Arbetslivsförvaltning skall lämna in en egen ansökan.  
Som tidigare nämnts grundar sig den ekonomiska logiken inom 
Yrkeshögskolan på statsbidrag per elev, vilket inte har täckt kostnaderna för 
elevplatsen, då krav på innehåll i utbildningen från Transportstyrelsen, 
kräver att delar av kursen måste upphandlas av utbildningsaktörer på högre 
nivå än vad Yrkeshögskolan har möjligheter till. Även om kommunen skulle 
besluta att lämna in en ansökan är det viktigt att betona att chanserna för att 
få denna utbildning beviljad av Yrkeshögskolemyndigeten är betydligt 
mindre utan större uppbackning från branschen.   
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Som en konsekvens av ovanstående ekonomiska risker och mot bakgrund av 
projektmålet ”Projektet skall leverera förslag till möjliga strukturer för 
attraktiva sjöfartsutbildningar i Härnösand. Dessa förslag skall svara mot 
branschens behov, kan innefatta ett breddat kursutbud, samt innebära 
externa utbildningsaktörer.” utarbetade projektet även ett förslag på möjlig 
utbildningsstruktur i samverkan med övriga utbildningsanordnare i landet.  
Förslaget utarbetades under en tid tillsammans med berörda parter i 
Härnösands kommun i samverkan med Marina Läroverket i Stockholm, samt 
branschföreträdare nationellt. Vid projektets avslut kan rapporteras att 
Marina Läroverket efter samråd med Härnösands kommun och branschen 
lämnat in en ansökan till Yrkeshögskolemyndigheten om att få bedriva 
sjöfartsutbildning till Skärgårdskapten i Härnösand. En ansökan som 
omfattar 5 utbildningsomgångar (starter) och uppgår till 10 stycken platser 
per omgång.  
Besked om beviljad utbildning eller ej lämnas av myndigheten i 
januari/februari 2021. Därefter kan de sista detaljerna planeras för en möjlig 
uppstart hösten 2021. Vid ett positivt besked kommer dessa detaljer att 
planeras i samråd med en arbetsgrupp från Härnösands kommun.  
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Härnösands kommun, Skolförvaltning samt Arbetslivsförvaltning kommer 
även att lämna en offert till Marina Läroverket för hyra av exempelvis; M/S 
Topaz, Maskinhall, personal samt eventuellt nyttjande av fartygssimulator.  
Detta är ett utbildningssamarbete som kommer att utvärderas under 
samarbetets gång förutsatt att ansökan beviljas och utbildningen kan startas. 
 
4 Utveckling  

4.1 Utvecklingsområden  

Under projekttiden har ett antal framtida utvecklingsområden identifierats 
och kommer att fortlöpa efter projektets avslut. Ett av dessa områden 
innefattar en utvecklad samverkan mellan branschen och såväl gymnasiets 
som yrkeshögskolans sjöfartsutbildning. Detta ligger väl i linje med att 
bygga vidare på våra styrkeområden i utvecklingen av Campus Härnösand.  
Ett annat område omfattar utbildningsfartyg där Skolförvaltningen har fått i 
uppdrag att leverera en samlad bild av olika fartygslösningar.  
Ett tredje område avser den förstudie som RISE tillsammans med bland 
annat Härnösands kommun bedriver under 2020-2021 ”Testsite Bothnia 
Sweden”. Förstudiens syfte är att undersöka förutsättningarna för stärkt 
regional utveckling genom den blå ekonomin och se på möjligheterna att 
utveckla de maritima klusterdelarna med ett maritimt testområde som 
drivkraft. Fokus läggs på utveckling och av regional maritim nod, test och 
demoområde, leverantörskedjor och nätverk, utbildning och 
kompetensförsörjning. Samt hur detta kan kopplas mot nationella satsningar 
på simulatorcenter och policylabb, och som mycket väl kan innebära nya 
kompetensförsörjningsmodeller och utbildningssatsningar för framtidens 
sjöfart.  
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 Kommunstyrelsen 

Revision av donationsstiftelser förvaltade av 
Härnösands kommun 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 
revisionsrapporten Revision av donationsstiftelser förvaltade av Härnösands 
kommun som sitt eget, samt 
att översända yttrandet till revisonen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revision har granskat de donationsstiftelser som kommunen 
förvaltar. 
Granskningen har varit inriktad på stiftelsernas räkenskaper, 
sammanställning och förvaltning för år 2019. Om räkenskaperna varit 
rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelserna i enlighet med dess stadgar 
och om den interna kontrollen har varit tillräcklig. 
Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Och 
att förvaltaren har skött stiftelserna i enlighet med dess stadgar. Revisorerna 
bedömer vidare att den interna kontrollen har varit tillräcklig med undantag 
för att den för flera av stiftelserna registrerade firmatecknaren lämnat sin 
tjänst vid kommunen för ett antal år sedan. 
Revisorerna har i ett PM sammanställt ett antal iakttagelser och noteringar 
som översänds till kommunstyrelsen och önskar få svar i form av 
synpunkter från kommunstyrelsen där kommentarer till eventuella åtgärder 
med mera framgår. 
Utöver iakttagelser och noteringar har följande rekommendationer lämnats: 

 att sammanställningar av räkenskaperna ska upprättas för varje 
enskild stiftelse. 

 att se över rutinen för redovisning av beviljade bidrag så att 
beviljade bidrag redovisas som en minskning av fritt eget kapital och 
inte som en kostnad i resultaträkningen. 
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Kommunstyrelsen har för avsikt att, utifrån revisionens iakttagelser, 
noteringar och rekommendationer, se över: uppställda sammanställningar, 
tabeller över ingående och utgående värden, rutin för redovisning av 
beviljade bidrag, stiftelsernas registreringsbevis, samt utdelningsfrekvens 
och justera dessa i enlighet med revisorernas påpekanden.   

Beslutsunderlag 
Revisorernas iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av 
Härnösands Kommun  
 

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Johan Lindén 
Ekonomichef 
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Att hållas tillgänglig för envar 
Till fullmäktige 

Revisionsberättelse för stiftelser samförvaltade av 
Härnösands kommun år 2019 

Kommunens revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska 
stiftelser som kommunen förvaltar, även kallade donationsstiftelser. 

Vi har granskat Stiftelsernas räkenskaper, sammanställning och förvaltning för år 
2019. Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter 
stiftelserna i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är 
tillräcklig. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och prövning. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Vi anser 
att en sammanställning per stiftelse ska upprättas enligt stiftelselagen. 

Revisorerna bedömer att förvaltaren har skött stiftelserna i enlighet med dess 
stadgar. Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig 
med undantag för att den för flera av stiftelserna registrerade firmatecknaren 
lämnat sin tjänst vid kommunen för ett antal år sedan. 
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2020-05-14 

Iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av Härnösands 
Kommun 

Vi har fått i uppdrag av kommunens revisorer att granska de donationsstiftelser som 
förvaltas av Härnösands Kommun. 

Med anledning av vår revision har vi gjort följande iakttagelser och noteringar: 

I enlighet med Stiftelselag (1994:1220) 2 § får stiftelser som har gemensamt 
placerade medel med en annan stiftelse ha gemensamma räkenskaper. 
Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje år. 
Sammanställningen ska vara per enskild stiftelse. I vår granskning har vi noterat att 
stiftelserna redovisas i en gemensam sammanställning. Vår rekommendation är att 
enskilda sammanställningar upprättas för räkenskapsåret 2020. 

Stiftelser ska redovisa utdelningar som en minskning av fritt eget kapital. Vi har 
noterat att detta redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Vår 
rekommendation är att se över rutinen för redovisning av beviljade bidrag så att 
beviljade bidrag redovisas som en minskning av fritt eget kapital och inte som en 
kostnad i resultaträkningen. 

Vi vill uppmärksamma om att det finns risk för att en del av stiftelserna kan komma 
att bli skattskyldiga då inte tillräckligt hög andel av intäkterna delas ut. Enligt praxis 
bör ca 80 % av stiftelsernas löpande avkastning sett över en femårsperiod 
användas enligt stiftelsens ändamål. I vår granskning har vi noterat att ett flertal av 
stiftelserna inte delat ut några bidrag under de senaste åren. 

Vid vår granskning av stiftelsesammanställningen har vi identifierat att de utgående 
värdena i tabellen avseende kapitalets fördelning är densamma som de ingående 
värdena, d v s att ingen hänsyn tagits till årets förändring. Utöver det finns det ett 
par redaktionella fel. 

Vid granskning av stiftelsernas registreringsbevis uppmärksammade vi att dessa 
inte är uppdaterade. Som registrerad firmatecknare står Bo Glas, vilken har slutat 
hos Härnösands kommun sedan några år tillbaka. Viktigt att uppdatering av 
registreringsbevisen sker så snart en förändring skett. Vi har även uppmärksammat 
att Hilma Svedboms donationsstiftelse och Härnösands sociala samstiftelse har 
felaktig revisor registrerad. 

M d vänlig hälsning 
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PM – iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av 
Härnösands kommun 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat de donationsstiftelser som förvaltas av 
Härnösands kommun.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de iakttagelser och noteringar som 
redovisas i PM-et. 

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin@kpmg.se) för vidarebefordran till 
revisorerna.  

För Härnösands kommuns revisorer 

 

 

Sigge Tjärnlund  Ingrid Flodin  
Ordförande  Vice ordförande  

 

 

Bo-Anders Öberg 
2:a vice ordförande 
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 Kommunstyrelsen 

Lokalt ledd utveckling Höga kusten 2021-2022 

Förslag till beslut  
 
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att ur kommunstyrelsens budget för 2021 avsätta 250 000 kr, och 
att beakta resterande 250 000 kr i kommunstyrelsens budgetarbete för 2022.  
  

Beskrivning av ärendet 
 
Med anledning av fördröjning av ny programperiod för jordbruksfonden inom 
EU, samt med hänvisning till Jordbruksverkets brev till kommuner och regioner 
den 8e maj 2020, ansöker Lokalt ledd utveckling (LLU) om fortsatt 
medfinansiering från sina ägande kommuner och från Region Västernorrland. 

 
Härnösands kommun har tidigare beslutat medfinansiera ”Lokalt ledd 

utveckling i Höga kusten” med 250 tkr per år fram till 2020. Något som 

möjliggjort resurser och 44 mkr för att utveckla landsbygden i Höga kusten 

under EU:s programperiod 2014-2020. Nuvarande programperiod kommer 

förlängas med 2 år. 

 

Medfinansiering för åren 2021 och 2022 kommer att krävas för att kunna 

växla upp de medel som ska tillsättas arbetet för LLU under de två 

kommande förlängningsåren av EU och staten. En fortsatt medfinansiering 

behövs också för att kunna fortsätta arbetet inom den nuvarande budgeten 

med genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin som kommunerna 

och regionen varit med att godkänna och ta fram. Fördröjningen av den 

pågående programperiodens start har medfört att projekt som är godkända 

inom programperioden kommer att drivas under de två nästkommande åren 

– och för att möjliggöra stöd för dessa, insyn samt resultatuppföljning, 

marknadsföring av områdets drivkraft, utvärderingar m.m. så behövs fortsatt 

medfinansiering till leaderområdet.  
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Vidare är det viktigt med fortsatt medfinansiering för att till fullo kunna 

optimera den nya budget som kommer att tilldelas (och kommer tilldelas för 

förlängningsåren) tillväxtarbetet inom Lokalt ledd utveckling, då denna 

förlängnings år inte var medräknade sen tidigare, samt för att möjliggöra 

strategiarbete inför den kommande programperioden. För att kunna 

överlappa programperioderna på ett för området Höga Kusten så bra sätt 

som möjligt, och för att kunna nyttja den kompetens som finns uppbyggd 

inom organisationen, både av medarbetare och av styrelsen LAG, behöver 

denna fråga lyftas nu med svar innan årets utgång. 

  
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten önskar att ett ärende lyfts om fortsatt 
medfinansiering för Härnösands kommun enligt tidigare beslut som gällde fram 
till 2020. 

 Lokalt ledd utveckling i Höga kusten har för Härnösands del bland annat 
bidragit till bredbandssatsningar på landsbygden och finansierat vårt stora 
landsbygdsprojekt landsbygd 2,0,  satsningar i attitydförändringar som arbete 
med  ”Vi Landsbyggare” och ”Ung Landsbygdentreprenör” 

   

Beslutsunderlag 
Ärende om fortsatt medfinansiering 2021-2022 
Leader 2020-2021 HÖGA KUSTEN  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Cecilia Onselius 
Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 
"[Skriv text här]"  



 
 
 

 

 

Datum: 4 juni 2020 

 

Fortsatt medfinansiering för Lokalt ledd utveckling Höga 

Kusten under förlängningsåren 2021-2022.  
 
Med anledning av fördröjning av ny programperiod för jordbruksfonden inom EU, samt 

med hänvisning till Jordbruksverkets brev till kommuner och regioner den 8e maj 2020, 

ansöker Lokalt ledd utveckling (LLU) om fortsatt medfinansiering från sina ägande 

kommuner och från Region Västernorrland.  

 

Medfinaniseringen för åren 2021 och 2022 kommer att krävas för att kunna växla upp de 

medel som ska tillsättas arbetet för LLU under de två kommande förlängningsåren av EU 

och staten. En fortsatt medfinansiering behövs också för att kunna fortsätta arbetet inom 

den nuvarande budgeten med genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin som 

kommunerna och regionen varit med att godkänna och ta fram. Fördröjningen av den 

pågående programperiodens start har medfört att projekt som är godkända inom 

programperioden kommer att drivas under de två nästkommande åren – och för att 

möjliggöra stöd för dessa, insyn samt resultatuppföljning, marknadsföring av områdets 

drivkraft, utvärderingar m.m. så behövs fortsatt medfinansiering till leaderområdet.  

 

Vidare är det viktigt med fortsatt medfinansiering för att till fullo kunna optimera den nya 

budget som kommer att tilldelas (och kommer tilldelas för förlängningsåren) 

tillväxtarbetet inom Lokalt ledd utveckling, då dessa förlängnings år inte var medräknade 

sen tidigare, samt för att möjliggöra strategiarbete inför den kommande programperioden. 

För att kunna överlappa programperioderna på ett för området Höga Kusten så bra sätt 

som möjligt, och för att kunna nyttja den kompetens som finns uppbyggd inom 

organisationen, både av medarbetare och av styrelsen LAG, behöver denna fråga lyftas nu 

med svar innan årets utgång.  

 

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten önskar att ett ärende lyfts om fortsatt medfinansiering 

för Er kommun enligt tidigare beslut som gällde fram till 2020.  
 

Vänligen  

 

 

Jenny Edvinsson, verksamhetsledare Leader Höga Kusten 
 



Regional hållbar tillväxt
GENOM LOKALT LEDD UTVECKLING

Skicka dina frågor och idéer direkt till mig:
jenny@leaderhogakusten.se



Innehåll
Kort om Leader inkl finansiering
Vad gör pengarna – några resultat så här långt
Vilket arbete pågår – våra projekt
Vad händer inför 2021



MINST 5% AV JORDBRUKSFONDEN
+ del i övriga strukturfonder

LEADERMETODEN 

IDEELL FÖRENING FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING

TREPARTNERSKAP MED REPRESENTATION FÖR
STRATEGISK SAMVERKAN 

Ca 100 miljoner till Västernorrland 

Driver även andra utvecklingsinsatser 

VAD ÄR LEDER HÖGA KUSTEN?

http://leaderhogakusten.se/



INTERNATIONELL & NATIONELL 
SAMVERAN

MEDFINANSIÄRER  

LAG
http://leaderhogakusten.se/vart-

lag/ 

Verksamhetskontoret
www.leaderhogakusten.se

Budget programperioden:
44 milj.

Kommunerna
Regionen
Kommunförbundet

EU 
Staten 
(via Jordbruksverket)

INTER Reg Sverige Norge
Total budget: 13,5 milj

33 %

50 %
17 %



INTERNATIONELL & 
NATIONELL 

SAMVERKAN

MEDFINANSIÄRER  

LAG 

Verksamhetskontoret

53 Svenska leaderområden

Lokalt ledd utveckling SVERIGE
Landsbygdsnätverket
Strukturfondspartnerskap
Tillväxtverket
Över 3000 europeiska leaderområden
Brysselkontoret

ELARD
ERND
DG AGRI
DG MARE

INTERREG



Mobiliseringsarbete med bredband i landsbygd: 

122 miljoner till investeringsstöd

Mer än 5000 intresseanmälningar

70 bygdenätverk 

Etablering av företag bl.a. serverhallar

Nya jobb

10 nya heltidstjänster
+ några bevarade tjänster

Nya företag

10 nya företag
Varav 1 kooperativt, 1 socialt

Framgångsrika metoder

Lokalekonomisk analys

Hållbar affärsutveckling – svinnkoncept

Mobilisering för bredband

Utvecklingsplaner 



Nya produkter och tjänster

Kajakled & uthyrning av kajaker
Guidade turer
Båtturer
Mötesplats för vattenburen turism 

Ulvökaggen
Audiotjänst för guidning
Digital museitjänst

Rot & Rut- tjänster
Bredbandsbullerby

Nya Webb-platser
Samhällsekonomiska analys

Nya besöksmål  
Byasemester
Camping och servicebyggnad
Flertalet vandringsleder/stigar

Växplatser

Närarbetsplatser
Möjlighet att jobba digitalt

Ortsvandringar
Förbättrad service för bl.a. i Örnsköldsvik omland

Nya projekt

Luna-projekt
5 förstudier hos leader

Flera nya förstudier 
2 nya leaderprojekt
2 investeringsprojekt

1 projekt 
Flertalet världsklassansökningar



VÅRA PROJEKT (mer info) 
BESÖKSNÄRING
Destinationsutveckling Skuleberget
Resele – naturturism
Skuleberget – Kajaksatsning
Sagaleden

INFRASTRUKTUR
Bredband Landsbygd HÄRNÖSAND
Bredband Landsbygd SOLLEFTEÅ
Bredband Landsbygd KRAMFORS

Kultur
Mannaminne: Kulturarv Höga Kusten
Friluftsteater – Lövvik
Kultur och Näringar, Ulvön & Höga Kusten

Lokalt engagemang - Aktiv landsbygd
TALKO - Ungas delaktighet i 
landsbygdsutveckling
Lokal utveckling Sollefteå
Stöd för föreningsengagemang
Stöd för ungdomsinitiativ

Entreprenörskap och attityd 
Vi Landsbyggare 
Ung Landsbygdentreprenör
Bygdsam Nätradalen
Mikrofond för social ekonomi & lokal 
utveckling 

Service och samverkan 
Härnösands landsbygd 2.0  
Samverkan och nätverk i Nora
Bygd och stad i balans – Leader
Bättre service genom samverkan – Lugnvik
Seniorboende Nordingrå
Utveckling Marieberg



VÅRA PROJEKT (mer info)

MAT & FOODTECH
Samverkan för Höga Kustens entreprenörer (förprojekt)) 
InterReg Sverige Norge Matturism 
Hållbara affärsmodeller på Landsbygden
Hållbart utvecklingscentrum – Nordvik
Förstudie fiskodling Ramsjö Bölen
Gödselbrunnens Röding
Femte generationens fiskodling

Landbaserad fiskodling
Vattenbaserad matinnovation (sjömat) 

HÅLLBARHET OCH INNOVATION
Utveckling av anläggningar med akvaponi
Ekosystem med delningsplattform
Bredbandsbullerbyar
Ökat lokalt återbruk
Förvaltning av lax & öring i Moälven

Diversifiering fiskeriverksamhet
Fiskevård

Beviljade budgetar för genomförande i 
Höga Kusten: 39,5 miljoner kronor

Kommunens insats till Leader Höga Kusten 
450 000 kr/år 

34 projekt i Höga Kusten
5 Västernorrländska

varav 1 Interreg – Gröna bältet

= 39 projekt tillväxt & attraktionskraft
i Höga Kusten 

12 Förstudier

Blåa är projekt 
från Havs & 
fiskerifonden som 
administreras av 
Leader Mittland 
Plus för vårt 
område



Förstudier

Norrlandsförbundet –
”Norrländsk bildväxling”

Noramacken – ”Service i 
Södra Höga Kusten

Friluftsfrämjandet Sollefteå –
”Skogsmulle, mötesplats för 

friluftsliv”

Kramfors Kommun –
”Utveckling Docksta Hamn”

Gussjö Idrotts och 
intresseförening – ”Gussjö 

Noret”

GFG-Bygdsam – ”Höga Kusten 
nord, utveckling Skagsudde, 

vision handlingsplan kring service 
och events.”

Sollefteå skidor – ”Vertikal 
Hallstaberget”

Nordingrå sockens 
Hembygdsförening –

”Musikteater för barn och unga i 
Höga Kusten”

Västansjö Entreprenad AB – ” 
Fossilfritt och Hälsosammare 

samhälle”

Bygdsam Anundsjö – ”Höga 
Kusten Vildmark”

Stiftelsen länsmuseet 
Västernorrland – ”Utveckling av 
Murbergets Friluftsmuseum som 

upplevelsecentrum”

Kubbe-Norrflärke 
bygdegårdsförening –

”Samverkan för utvecklad och 
samordnad samhällsservice”

Paraply I
Insatsområde 1: Hållbar näringslivsutveckling 

Paraply II
Insatsområde 2: Attraktiva boende- och besöksmiljöer 



ARBETE FRÅN 2021

2 förlängningsår - Med mer pengar

Fortsatt medfinansiering - Samma summor

Nationell pott

Intresseanmälan leaderområde
Näringsdepartementet säger: 
Inga vita fläckar – Umeåregionen ska med fr 2023

Reviderade strategier – strategiskrivning 2021

Startbesked januari 2023



LEADER HÖGA KUSTEN HAR PÅVERKAT 
FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR REGIONAL UTVECKLING*

Samverkansformer som sprider sig över 
flera nivåer och typer av styrning i regionen 

Attitydförändring

Påverkat den regionala utvecklingen genom 
att visa på styrkan i att samarbeta med 
mindre fokus på gränser

*Oxelhöjd. E. 2020. LEADER Höga kusten, nya former för styrning och 
samverkan. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala Universitet



Klas Fritzon gör studiebesök augusti: 

• Att landsbygdens förutsättningarna för företagsamhet och sysselsättning är 
långsiktigt hållbarhet

• Hur landsbygderna bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft i en 
utveckling mot en cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi

• Hur man skapar likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och 
leva i landsbygderna.

Klas Fritzon
Koordinator för 
landsbygdsuppdrag. För att 
lyckas i rollen lyfter Klas 
fram det stora beroendet 
av andra. Det är 
tillsammans vi gör skillnad.

LEADER HÖGA KUSTEN SOM GOTT EXEMPEL - TILLVÄXTVERKET



LANDSBYGGARE LYFTER LANDSBYGDEN
ATT SKAPA EN ATTRAKTIV PLATS 



RESULTAT
2,4 milj. visningar

Över 100 coachningar

Inflyttning

Mer än 4000 följare på 
nytt @landbyggare

Nationell spridning av koncept

http://www.landsbyggare.se/
http://www.landsbyggarekoncept.se/



MAT & DRYCK LÄNGS NORDENS GRÖNA BÄLTE
MATTURISM SOM TILLVÄXT



PARTNERS
Mer info



TALKO –
ung ideell kraft

#ungihögakusten
• Syfte: ta tillvara på ungas idéer och stärkas ungas

inflytande i sin bygd
• Kunskapspaket för föreningar
• Stöd till ungas egna projekt
• Samverkan: Norrbotten, Västerbotten, Österbotten
• ”Världens bästa sommarjobb!” - Ung landsbygdsinfluencer

http://leaderhogakusten.se/talko/
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2020-10-23 

Kommunstyrelsen 

Västernorrlands regionala digitala agenda (REDA) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att anta bifogat remissvar till – Västernorrlands regionala digitala agenda 
(REDA) 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har av Region Västernorrland beretts möjlighet att 
senast den 31 oktober 2020 yttra sig över förslag till Västernorrlands 
regionala digitala agenda (REDA). Härnösands kommun har dock fått 
dispens med inlämning av ärendet till efter Kommunstyrelsens sammanträde 
den 3 november.  

Föreslaget dokument – REDA:n 

Agendan är en strategisk vägledning för gemensamt digitaliseringsarbete i 
Västernorrland vilken identifierar gemensamma prioriteringar för att 
genomföra digitaliseringspolitik på regional nivå. Den regionala digitala 
agendan är en understrategi till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS). 
Digitaliseringen påverkar samhället kraftfullt. Dagens samhällsutveckling, 
tillväxt och konkurrenskraft kopplas till hur vi nyttjar digitaliseringens 
möjligheter. 
Agendan kan ses som en vägvisare hur vi med hjälp av digitaliseringens 
möjligheter kan förbättra livskvalitet för invånare, skapa enklare vardag för 
både individer och näringslivet/organisationer, stärka framtida 
konkurrenskraft och bidra till positiv samhällsnytta, hållbar utveckling och 
användning av regionala utvecklingsmedel. 
Efter remisshanteringen kommer Regionstyrelsen besluta om REDA:n efter 
föredragning och ställningstagande i Stora samverkansrådet. 
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Bedömning 

Den digitala omställningens genomförande är av största vikt för samhällets 
utveckling och för att öka inflytandet för alla. 
Näringslivets digitala strukturomvandling leder till affärsnytta, innovationer 
och lösningar på många samhällsutmaningar.   
Utifrån detta så anser Härnösands kommun att de prioriteringar som tas upp i 
remissversionen är bra men saknar nya perspektiv för att öka den digitala 
utvecklingen och kompetensen. Prioriteringarna bör vara mer utmanande och 
innovativa. 
Härnösands kommun anser vidare att agendan inte framhäver vikten av 
förmågan att driva och leda utan i stället ger en bild av en svag riktning för 
länet genom att använda ord som främja och följa. 
Härnösands kommun anser även att agendan som helhet saknar en vision 
som tar höjd och som håller samman fokusområden och prioriteringar. 
Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår att kommun-
styrelsen antar bifogat remissvar till Västernorrlands regionala digitala 
agenda. 

Beslutsunderlag 

Remissversion Västernorrlands regionala digitala agenda 
 

 
Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Henrik Olsson 
Utvecklare 

 

Bilagor 
Remissvar från Härnösands kommun 
Remissversion - Västernorrlands regionala digitala agenda  
Missiv Region Västernorrland 2020-09-04 
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Datum 

2020-10-23 

Ert datum Er referens 

19NHU746 

region.vasternorrland@rvn.se 

regionaltillvaxt@rvn.se 

Remissvar Västernorrlands regionala digitala agenda dnr 

19HNU746

Härnösands kommun har tagit del av remissutgåvan till Regional digital 
agenda för Västernorrland (REDA). 

Vi vill framhålla att vi värdesätter den process som föregått framtagandet av 
den remissversion som nu finns tillgänglig och att vi nu ges tillfälle att 
medverka med ytterligare synpunkter. 

I inbjudan att inkomma med synpunkter önskar region Västernorrland att vi 
särskilt ska beakta några frågeställningar. Nedan anges i punktform ett antal 
synpunkter vilka vi anser ska beaktas: 

1. Hur väl fångar fokusområdena och valda prioriteringar digitaliseringens

möjligheter för att lösa regionala utmaningar och bidra till samhällsutveckling?

 Valda prioriteringar är bra men kända och har jobbats med sedan
länge. Saknar nya perspektiv för att öka den digitala kompetensen.

 Digital kompetens: Saknar innovationskraften och helhetsfokus. Se
svar nedan under fråga 2, digital kompetens – också som i ” att leda
och driva”. Identifiera och lyft fram – vilken potential som finns i
regionen.

 Digital trygghet: Trygghet är även kunskap för medborgaren.

 Digital innovation: Saknar skapande av testbäddsverksamheter som
är så viktigt för näringslivet och dess konkurrenskraft, och för
regionen när det gäller attraktionskraft FOU. Och i ett
nationellt/internationellt perspektiv, utifrån smart
specialiseringsstrategin.

 Digital innovation: Önskar att prioriteringarna är mer utmanande och
innovativa.
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2. Saknas något perspektiv inom ramen för de olika fokusområdena? 

 

 Digital kompetens: Vid online-workshopen kring fokusområdet 
framkom hur viktigt det är att vi i Västernorrland även framhäver 
vikten av förmågan att ”driva och leda” den digitala utvecklingen. 
Detta perspektiv saknas i tillägg till ”förmåga att följa med och 
delta”. Digital  kompetens: Definiera bättre vad digital kompetens 
innebär. Saknar demokratiperspektivet. 

 
 Digital trygghet: Allmänt berörs inte öppen data i dokumentet, vilket 

är viktigt för att näringslivet ska investera i digitala tjänster.    
 

 Digital innovation: Öka insikter om vad kan man använda data till, 
mer omvärldsbevakning, utvecklingen går fort. 

 
 Digital ledning:  Det offentliga Sverige bör nog ta en större roll i att 

hålla utvecklings- och innovationstakten uppe under 
lågkonjunkturen? Hjälpdra företagen? Det kanske är nödvändigt? 
SKR uppskattar att vi behöver 15 miljarder kr för att komma över 
puckeln för digitalisering och innovation. 

 
 Digital infrastruktur: Mål: verka för att underlätta datautbyte mellan 

myndigheter (lag ändringar)  
 

 Generellt: Saknar en vision som tar höjd och som håller samman 
fokusområdena. 

 
 
3. Bedömer ni ett behov att förstärka föreslagna prioriteringar för att möta 

Västernorrlands utmaningar? 

 
 Ja, speciellt om man utgår från definitionen ”de tre S:en: Saker, Sätt 

och Samhälle. Mer driv och utveckling. 
 

 Ja, stärk näringslivets perspektiv som nu känns svagt i dokumentet. 
 

Härnösands kommun anger nedan som övriga synpunkter generella och 
specificerade korrigeringar som vi anser skulle förstärka områdena samt 
förbättra och tydliggöra innehållet i dokumentet. 

4. Övriga synpunkter 

Sida Stycke Förslag till ändring 

Framsida  Bild  Uppdatera bild. Återkoppla till exempelvis 
beskrivning på S.5 – ” En tydlig definition av 
digitalisering som sammanfattar begreppet väl, är de 
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tre S:en. Saker, sätt och samhälle”.  Illustrera detta på 
framsidan.  

Alla 
fokusområden 

 Gör mer överskådligt: Lyft tydligt fram (ev. i 
punktform) våra utmaningar och behov, vilka 
förutsättningar vi har och vad vi behöver göra. 

Hela 
dokumentet 

Hela 
dokumentet 

Se över stavningar och stavfel, meningsuppbyggnad, 
korta ner meningar. 

Hela 
dokumentet 

Hela 
dokumentet 

Ordet ”svårt” används ofta. Bör beskrivas med andra 
ord som har en mer positiv betoning och samtidigt 
utmaningsbetonad. Står t.ex. sid 10 att det är en låg 
kunskapsnivå hos företagen och hög spetskompetens i 
offentlig sektor. Vad menar man med låg 
kunskapsnivå, inom vad? Och hela den offentliga 
sektorn har inte hög spetskompetens. Bör formuleras 
om till en mer positiv mening och lyft regionens 
styrkor och behov vilka utvecklingsområden finns, 
stället för att peka på brister.  
REDAN känns mjuk, behöver spetsas till. Gå från 
ordet ”främja” till att vara aktiva som att 
driva/leda/öka/skapa.  

Hela 
dokumentet 

 Klarspråk saknas.  
Bli mer konkret i skrivningarna, svårförståelig text.   
Dokumentet och texterna har en ålderdomlig 
framtoning.  

3-4 - Många ord, blir svårläst. Vi anser att inledningen bör 
inspirera, visa potential och sätta ton för resten av 
dokumentet. Saknar nuläge – nyläge fokus. 

3  För mycket om RUS:en. Blir oklart istället för 
klargörande. Kan kortas ner väsentligt. 

4  Genomförande, vägledande. Ord som upprepas. Sista 
stycket är flummigt. Vilken förflyttning menas? 

5 Sista meningen Konstig formulering: ”Här är offentlig sektor inte 
längre ett objekt inom samhällets digitalisering utan 
ett aktivt subjekt som gör digitalisering behöver driva 
på omställningsarbetet” 

5 Första stycket 
Andra stycket 
 

Byt ut ordet ”förändring”, flera upprepningar. 
Den tydliga definitionen av digitalisering, 3 S, är inte 
tydlig. Krångligt språk. 

6 - Gör mer överskådligt: Lyft tydligt fram (t.ex. i 
punktform) våra utmaningar och behov, vilka 
förutsättningar vi har och vad vi behöver göra.  
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7 Sista stycket Det står att ”länet har en uppbyggd väl fungerande 
samverkansstruktur”. Förklara på vilket sätt 
samverkansstrukturen är uppbyggd. vilka driver/leder, 
och på vilket sätt sker samverkan, vad ska det leda till. 

9 Sista stycket Ge exempel på positiv samhällsutveckling genom 
digitalisering. Utifrån de olika perspektiven, använd 
med fördel bilder + lite text i stället för mycket text. 
Tydliggör: ”som flyttar Västernorrland till den plats vi 
vill skapa” 

- Hur ser den platsen ut? Sammanfatta 
vision/målbild.  

- Vad framkom vid de olika online-
workshoparna kopplat till fokusområdena?  

- Visa hur ”Fokusområdena” hänger ihop med 
varandra samt med den övergripande 
målbilden.  

10 Näst sista 
stycket 

”Länets företag har en lägre digital kompetens än riket 
och digitaliseringsgraden är också mindre i små och 
…”  - Konstateras på flera ställen i dokumentet. Vänd 
till att istället fokusera på att identifiera regionens 
styrkor och behov. Som i sin tur kan stärkas av 
prioriteringarna inom ”Digital kompetens”.  

13 Sista meningen Svårförståelig mening.  

15 Första stycket Förslag till ändring av texten: ”Innovation är en 
förutsättning för att klara av samhällets utmaningar. 
Offentlig sektor och det privata näringslivet behöver 
jobba med att hitta hållbara lösningar. Det gör att 
företagen vidhåller och stärker sin konkurrenskraft på 
marknaden”.  

15 Första stycket Resten av texten i stycket känns osammanhängande 
och ålderdomligt och som om vi börjar om från noll i 
länet. 

15 Andra stycket Ersätt ”vi” med annat ord som upprepas flera gånger. 
Om ”vi” ska vara kvar behöver ”vi” definieras. 

15 Rutan Ta bort rutan helt, tillför inte något.  
Eller ändra enligt nedan: 
Byt ut ”beror” ersätt med ”är beroende” 
Byt ut ”tillgången på” och ersätt med ”tillgång till” 
Byt ut ordet ”utformas” och ersätt med ”är utformade” 
Byt ut ”utbildnings- och FoU institutioner ersätt med 
”utbildning och FoU 
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Byt ut ”kapitaltillgången” och ersätt med ”och 
kapitaltillgång” 

16 Hela 
textmassan 

Väldigt långa meningar, lätt tappa tråden. 

17 3 stycket. Sista 
meningen. 

Byt ut ”kroka arm”. Oklart och hajpat uttryck. 

18  I genomförandet står ”vi i Västernorrland” ska göra, 
”vi ska utgå från en utmaningsdriven samverkan” 
ange vilka är vi? Vem leder detta samverkansarbete, 
involverar ”aktörerna” är sammanhållande, sprider 
och kommunicerar agendan samt även följer upp 
arbetet mot fokusområdena? Särskilt då agendan ”ska 
ses över och utvecklas kontinuerligt”.  
Förtydliga vad som menas med: ”För att kunna följa 
med i den snabba utvecklingen som sker ska 
översynen vara behovsstyrd” 

- 
 
 

- Berör alla 5 fokusområden. Lyft upp prioriteringarna 
överst, innan textmassan, så det blir tydligt vad som 
krävs av alla för att vara delaktiga och involverade i 
den digitala transformationen/utvecklingen. 
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Erbjudande att inkomma med synpunkter på 

Västernorrlands regionala digitala agenda (REDA) 
Härmed inbjuds Ni att inkomma med synpunkter på remissversionen av Regional digital 
agenda för Västernorrland (REDA). 
 
Förslaget till REDA har tagits fram i bred dialog och samverkan tillsammans med bland 
andra länets kommuner och kommunförbund, länsstyrelsen, Mittuniversitetet samt 
andra organisationer och näringslivsaktörer. Ett 10-tal dialogmöten och workshops har 
genomförts under våren 2020. Remissversionen tar sin utgångspunkt i Sveriges 
digitaliseringsstrategi, Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi (RUS) och 
kunskapsunderlag som bland annat legat till grund för både RUS-processen och 
framtagandet av en regional smart specialiseringsstrategi för länet.  Detta gör att ett stort 
antal aktörer och personer, också vid andra tillfällen än vårens workshops, bidragit till 
att beskriva utmaningar och behov för digital omställning i Västernorrland. 
 
På Region Västernorrlands webbplats www.rvn.se/reda hittar du såväl remissversion 
som länkar till ovan nämnda strategidokument.  
 
Hur svara på remissen? 

Vi önskar ert svar senast 2020-10-31 till följande e-postadress: 
region.vasternorrland@rvn.se med kopia till: regionaltillvaxt@rvn.se. 
Ange i er ärenderubrik; Remissvar Regional digital agenda, diarienummer 19NHU746 
 
Vid remissvar vill vi särskilt be om era synpunkter enligt följande: 

1. Hur väl fångar fokusområdena och valda prioriteringar digitaliseringens 
möjligheter för att lösa regionala utmaningar och bidra till samhällsutveckling? 

• Saknas något perspektiv inom ramen för de olika fokusområdena? 
• Bedömer ni ett behov att förstärka föreslagna prioriteringar för att möta 

Västernorrlands utmaningar? 
2. Övriga synpunkter 
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Hur behandlas synpunkterna? 
Efter remissperioden sammanställer och behandlar Region Västernorrland inkomna synpunkter. 
Regionstyrelsen avser besluta om REDAn vid sammanträde i mitten av december 2020, efter 
föredragning och ställningstagande i Stora samverkansrådet. 
 

Har du frågor? 

Välkommen att kontakta regionala digitaliseringskoordinator Joumana Abou 
Hammoud, e-post joumana.abou.hammoud@rvn.se, telefon:  073-070 83 34. 
 
 
Bilaga: 
Remissversion Regional digital agenda för Västernorrland 
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Den regionala digitala agendan (REDA:n) är en strategisk 
vägledning för gemensamt digitaliseringsarbete i Väster-
�����������������������������
att genomföra digitaliseringspolitik på regional nivå. Den 
digitala agendan är en understrategi till Västernorrlands 
regionala utvecklingsstrategi (RUS). 

Digitaliseringen påverkar samhället kraftfullt. Dagens 
samhällsutveckling, tillväxt och konkurrenskraft kopplas 
till hur vi nyttjar digitaliseringens möjligheter. Digitalise-
ringspolitik är svår att avgränsa och frågorna ingår i många 
andra politikområden. 

Digitalisering möjliggör nya typer av potential och ska-
par förutsättningar för att klara av de utmaningar vi står 
inför. Agendan kan ses som en vägvisare hur vi med hjälp 
av digitaliseringens möjligheter kan förbättra livskvalitet 

för invånare, skapa enklare vardag för både individer och 
näringslivet/organisationer, stärka framtida konkurrens-
kraft och bidra till positiv samhällsnytta, hållbar utveckling 
och användning av regionala medel.

I Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) som beslutades i februar�����������-
ma mål och prioriteringar för länets utvecklingsarbete, 
med tre målområden:

•  2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett 
 nationellt och globalt perspektiv.

•  2030 är Västernorrland den plats som människor     
 väljer för att leva och besöka.

•  2030 är Västernorrland platsen där företag och     
 organisationer väljer att växa.

���������������������������
i syfte att nå mål och visionen för RUS som är:

Ett Västernorrland – handlingskraft, livskraft och 
naturkraft. Tillsammans för människors och företags 
växtkraft, i en hälsosam livsmiljö för framtida genera-
tioner.

�������������������������
principer som ska vara vägledande i arbetet och som 
är gemensamma oavsett målområde och prioritering. 
Principerna som tagits fram ska beaktas i alla beslut 
och initiativ som tas inom ramen för RUS. En av dessa 
principer är digitalisering och digital transformation.

Vad är en regional digital  
agenda och vad används den till?

Att tydligt koppla det regionala tillväxt- 
arbetet i varje län till den nationella  
digitaliseringspolitiken är en viktig del  
i att framgångsrikt uppnå visionen  
om ett hållbart digitaliserat Sverige1.

1 Regeringens beslut att inrätta Regionala digitaliseringskoordinatorer.
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Den regionala digitala agendan för Västernorrland utgår 
från Sverige nationella strategi – för ett hållbart digitali-
serat Sverige samt Västernorrlands regionala utvecklings-
strategi (RUS). Sveriges digitaliseringsstrategi har ett över-
gripande mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. För att nå detta mål 
������������������������������-
tal ledning, digital innovation och digital infrastruktur. 

Framtagandet av gemensamma regionala strategier, 
handlingsplaner och program sker gemensamt mellan re-
gionala aktörer som har uppdrag i det regionala tillväxtar-
betet. På samma sätt sker genomförandet i nära samverkan 
mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå. 

Den regionala digitala agendan blir därmed, på samma 
sätt som andra regionala planer och program, verktyg 
för genomförandet av det regionala tillväxtarbetet i Väs-
ternorrland. Samtliga planer och program är vägledande 
och styrande för hur de regionala tillväxtmedlen (anslag 
1:1) används och vägledande också för framtagande och 
genomförande av program för EU:s fonder för samman-
hållningspolitiken såsom Regionalfond, Socialfond, In-
terregprogram och Landsbygdsprogram. Genomförandet 
���������������������������
����������������������������-
ring. 

Ingen kan allt när det gäller digitalisering. I en väldigt 
snabbt föränderlig omvärld är det som vi vet idag inte 
samma imorgon. Samverkan mellan aktörerna i länet 
är oerhört viktig för länets utveckling och med hjälp av 
�����������������������������
Västernorrland.

Genom digitalisering kan vi påverka alla 
delar av vårt regionala utvecklingsarbe-
te; saker, system och samhälle, inklusive 
beteende och tillit. Ibland är digitalise-
ring ett måste för överlevnad och effek-
tivitet, men utgör samtidigt en konkret 
möjlighet för utveckling. 

Vår utgångspunkt är att tillvarata 
digitaliseringens möjligheter inom alla 
områden och säkerställa digital inklu-
dering och tillgänglighet. Digitalisering 
och säker digital transformation ska 
prioriteras när det ger ett mervärde.
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Digitalisering som begrepp är svårt att greppa och kan 
����������������������������-
niska utvecklingen som fokuserar på det som rör sig i 
teknikvärlden. Men digitaliseringen är mer övergripande, 
omfattande och långt mycket större än bara tekniken. Di-
gitalisering är en stark förändringsfaktor och handlar om 
samhällsförändring, en genomgripande förändring som 
omfattar allt. Det är en omställning i vår beteende, i våra 
arbetssätt, vår kultur och i våra liv. 

����������������������������
begreppet väl är de tre S:en: Saker, Sätt och Samhälle2. 
�����������������������������-
del, men också värden och logik i samhället och inte minst 
hur vi organiserar oss för att göra saker på ett bättre sätt. 

Med andra ord är digitalisering en horisontell dimen-
sion som ingår i många politikområden. Man kan urskilja 
två viktiga olika domäner:

1. Samhällets digitalisering 
2. �����sektors digitalisering

Digitalisering 

Att synliggöra digitaliseringspolitiken 
genom de två domänerna kan därför 
göra den lättare att förstå. Flera av  
de viktigaste digitaliseringsfrågorna 
ligger i gränssnittet mellan de två  
domänerna, exempelvis e-legitimation 
och innovation.

Domän 1 - Samhällets digitalisering
Den handlar om den breda digitaliseringspolitiken 
och den breda digitala omställning som pågår om-
kring oss i samhället. Digitaliseringspolitiken inom 
detta perspektiv är svår att överblicka eftersom den 
går in i alla samhällets delar och politikområden. I 
denna domän handlar digitaliseringspolitik om att 
understödja samhällets digitalisering, exempelvis 
genom främjandeinsatser, genom att undanröja 

hinder för den genom förenkling, men 
också bara genom att förhålla sig till 
samhällets digitalisering och anpassa 

allt från politikutveckling, medborgar- 
dialog och förvaltning till de snabba 
förändringarna som pågår i samhället.

Domän 2 - Offentlig sektors  
digitalisering

�������������������� 
digitalisering, både det digitaliseringsarbete 

������������������������
arbete som bedrivs mellan myndigheter eller för-
���������������������������
����������������������������
inom samhällets digitalisering utan ett aktivt  
subjekt som gör digitalisering behöver driva på 
omställningsarbetet.

Källa: Ramboll Management Consulting

sektorns 
digitalisering

Samhällets 
digitalisering

Domän 1 Domän 2

-

2 Definition enligt Katarina L Gidlund, professor i informatik.
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Västernorrlands  
utmaningar och behov
Det som sker i vår omvärld påverkar oss – och vi påverkar 
omvärlden. Det påverkar vilka prioriteringar som på bästa 
sätt bidrar till att lösa våra utmaningar och på så sätt nå 
våra utpekade mål. Vi måste förhålla oss till de allt snabb-
are förändringarna i vår omvärld för att kunna forma en 
önskad framtid, samtidigt som vi utgår från de utmaningar 
����������������Västernorrland.

���������������������������-
ar. Befolkningen har ökat de senaste åren, främst tack vare 
utrikes födda, men oavsett den ökningen har vi svårt att  
säkerställa en fungerande välfärd i länet. Andelen äldre  

 
 

 
 

 
 

 
 

ökar och de som är i arbetsför ålder minskar. Det innebär 
����������������������������� 
ekonomisk och kompetensförsörjningsutmaning. 

��������������������������
����������������. Detta innebär dels svårig-
heter för företag och organisationer att rekrytera och ut- 
maningar för enskilda invånare att ta del av såväl samhälls-
service som insatser för kompetensutveckling och livslångt 
lärande. 

���������������������������
den upplevda närheten. Precis som i andra delar av landet 
�����������������������������
kunna utveckla platsoberoende arbetstillfällen och inklude-
ring i det digitala samhället krävs att större investeringar i 
digital infrastruktur i länet. I Västernorrland är den digitala 
infrastrukturen under utbyggnad, men utbyggnadstakten 
har varit låg i förhållande till riket. Vi har därför behov av 
att öka den upplevda närheten oavsett om den är fysisk 
eller digital. Vi behöver samtidigt öka vår förmåga att ta 
till oss och använda digitala tjänster.

För ökad konkurrenskraft och tillväxt i länet är närings-
livets digitalisering, oavsett bransch, en avgörande 

faktor. Länets företag har en lägre digital 
kompetens än riket och digitaliseringsgra-
den är också mindre i små och medelstora 
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företag, samtidigt som den digitala spetskompetensen är 
���������������������. Med en 
snabb global digitalisering ökar konkurrensen för länets 
företag ytterligare och länets små och medelstora företag 
riskerar att snabbt tappa konkurrenskraft om vi inte tar 
tillvara digitaliseringens möjligheter.

��������������������������-
samheter. De minskade skatteintäkterna i länet ökar ut-
�����������������, drifts- och utveckling-
skapaciteten minskar. De möjligheter som digitalisering 
erbjuder, genom bland annat digitala tjänster och tillämp-
������������������������������
samtidigt minska administrativa processer i alla typer av 
verksamheter, som frigör tid och kan ge stor ekonomisk 
nytta i planerings- och utförandeprocesser. Detta rör inte 
���������������������������-
matförändringar som påverkar oss alla. 

Välfärdens utmaningar ställer stora krav på nytänkande 
när det gäller utformningen av framtidens tjänster och hur 
de produceras. Verksamheters mål och visioner kan upp-
�����������������������������
data publiceras systematiskt. Det kan främja kvalitet och 
utveckling och bidra till att förenkla tillvaron för olika 
användargrupper���������������������-
���������������, akademin, civilsamhälle, pri-
vatpersoner och företag hittar hållbara samverkansformer.

���������������������������
fungerande samverkansstruktur. Det är en styrka när  
vi, inom ramen för den digitala omställningen, tar oss  
an gemensamma utmaningar för hållbar utveckling.
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Artificiell intelligens och data
�������������������������������
för att lösa dagens utmaningar. Flera länder i världen har 
tidigt insett nyttan av användning av AI och har prioriterat 
att arbeta med AI för att lösa samhällsutmaningar och höja 
den ekonomiska nyttan. Ökad användning av tillförlitlig 
AI och stora datamängder skapar bättre förutsättningar för 
satsningar inom samtliga fokusområden.

������������������������������
����������������������������
och inte minst individanpassade möjligheter kan vi skapa 
nytta för invånarna, näringslivet och hela samhället. ���-
ciell intelligens, precis som digitalisering generellt, är inte 
ett mål i sig utan ett medel för att lösa samhällsutmaningar.

Kompetens inom ��������������������-
ter som AI erbjuder är relativt låg i samhället. Att höja den, 
inte minst hos ledningar, är avgörande för Västernorrland 
för att lösa de utmaningar vi står inför och att ta tillvara 
den ekonomiska nyttan som följer med. 

��������������������������� 
kommer att förlora sitt jobb på grund av ökad tillämpning 
av AI. Men det har konstaterats att användning av AI  
skapar nya typer av jobb och möjligheter. AI kommer inte 
att ersätta människor – människors användande av AI ökar 
kvaliteten och möjligheten att hantera komplexa utman- 
ingar. Förutsättningen för att nå resultat med tillämpad AI 
är hur vi hanterar och tillgängliggör data. 

I sin digitaliseringsstrategi Shaping Europa’s Digital 
future betonar EU vikten av data och beskriver i denna 
strategi data som livsnerven i ekonomisk utveckling.  
Data har stor betydelse och är en central fråga i digital 

transformation, allt mer data genereras och samlas. Den 
information som produceras av personer��������gani-
sationer och näringsliv utgör en grund för nya innovativa 
tjänster och kan, om den tillgängliggörs på rätt sätt, också 
ge värde till andra aktörer.

En viktig aspekt när vi pratar om data är att all in-
formation och personliga uppgifter ska hanteras enligt 
dataskyddsregler och ta hänsyn till personlig integritet. 
Användning av data som en resurs bidrar till ökad tillväxt, 
förbättrad hälsa, mer konkurrenskraftigt näringsliv och inte 
minst bättre hantering av miljö- och klimatfrågan. Med 
andra ord kan bättre användning av data ge stor nytta till 
hela samhället och inte minst förbättra dess ekonomi.

Öppna data innebär ickepersonlig information som  
bilder, texter och annat som genereras och samlas av  
��������������������������������
och återanvändas.

För att kunna återanvända data behöver vi se över i 
vilka format dessa data samlas. Genom att tillgängliggöra 
�����������������������������-
modeller�������������������������
����������������

Ökad användning av AI kan ge nytta med 
motsvarande 140 miljarder kronor per år 
för offentlig sektor i Sverige. 
Källa: Myndigheten för digital förvaltning DIGG
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Den regionala digitala agendan för Västernorrland utgår 
från samma fokusområden som Sveriges digitaliserings-
strategi; digital kompetens, digital trygghet, digital inno-
vation, digital ledning och digital infrastruktur. Dessa fem 
fokusområden är utgångspunkt för våra regionala priori 
teringar och ger förutsättningar för att driva på digitali- 
seringsarbetet för hållbar utveckling i Västernorrland.  
Digital infrastruktur inkluderar hård och mjuk infrastruk-
tur, i agendan innefattas den mjuka infrastrukturen, medan 
den hårda infrastrukturen hanteras i egen strategi  

”Regional bredbandsstrategi” som tagits fram parallellt 
med den regionala digitala agendan. Satsningar inom  
fokusområdena skapar förutsättningar för att digitalisering 
integreras och bidrar till positiv samhällsutveckling. I  
fokusområdena utgår vi från alla perspektiv������ 
sektor, näringsliv och invånare.

Målmedvetna och modiga engagerade ledare, trygga 
och kompetenta individer med välfungerade infrastruktur 
���������������������������� 
Västernorrland till den plats vi vill skapa.

Fokusområden 
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Digital kompetens handlar om att vara förtrogen med 
digitala verktyg och tjänster samt att ha förmåga att följa 
med och delta i den digitala utvecklingen. Digitalisering 
förändrar hela samhället, allt från vårt arbetssätt, alla jobb-
sektorer till vår livsstil. Att förbättra förutsättningarna för 
invånare i Västernorrland för att kunna fortsätta bo och 
bidra positivt i samhället krävs förändring i vårt tänkande 
och i vår kultur. Med den snabba utvecklingen som sker 
behöver vi att säkerställa att anställda, genom utveckling 
och livslångt lärande, fortsätter utvecklas på arbetsmarkna-
den och att alla människor oavsett bakgrund och ålder kan 
vara delaktiga i samhället.

������������������������������
att förändras med allt större och snabbare utveckling i 
världen. Kunskapen behöver utvecklas kontinuerligt och 
insatser för kompetenshöjning ska prioriteras i samhällets 
alla delar och på alla nivåer. Alla invånare i Västernorrland 
ska erbjudas förutsättningar för att utveckla sina digitala 
kompetenser och öka sin delaktighet i samhället och på 
�����������������������������
i digitalt utanförskap och riskerar att hamna utanför det 
nya samhället, som anställda som i dagsläget har ett arbete, 
men som riskerar att förlora sin anställning. Alla som bor i 
Västernorrland behöver kontinuerligt öka sin kunskap för 
att kunna följa med i den digitala utvecklingen.Länets bib-
lioteksverksamheter är en viktig plattform för att hjälpa de 
personer som är i någon form av utanförskap, att öka sin 
delaktighet i samhället. 

Vi tar del av information på förändrade sätt. Det är 
öppet för alla att dela med sig av åsikter och det ökar ris-

ken för falsk information så ökad insikt om källkritik och 
kritiskt tänkande är viktigt för att säkerställa demokratin i 
samhället.

Livslångt lärande är en avgörande faktor och oerhört 
viktigt i den digitala tid vi lever i, en ständig kunskapshöj-
ning är en nyckelfaktor för att förbättra våra förutsättning-
ar för att leva, arbeta och för hållbar samhällsutveckling.

De digitala kompetenserna som behövs för att driva på 
digitaliseringsarbete i organisationer delas in i tre katego-
rier3:

1. Generell digital kompetens som gör att alla  
anställda kan använda den nya tekniken i det  
dagliga arbetet.

2. Kompletterande icketekniska kompetenser (soft 
skills) i form av ledarskap för digital transformation 
som även omfattar företag som jobbar i nätverk. 
Kompetensen innefattar bland annat kommunika-
tion, samarbete mellan människa och maskin,  
kritiskt tänkande, kreativt tänkande och etik.

3. Teknisk specialkompetens för att utveckla och  
implementera ny teknik.

Digitaliseringen innebär en strukturomvandling i nä-
ringslivet. Länets företag har en lägre digital kompetens än 
riket och digitaliseringsgraden är också mindre i små och 
medelstora företag. Enligt tillväxtanalys behöver näringsli-
vet en kombination av alla tre typer för att främja använd-
ning av digitaliseringens möjligheter och stärka framtida 
konkurrenskraft. Spetskompetens är en viktig resurs men 
det största behovet hos näringslivet är den generella kom-
petensen. 

Tillväxtanalys bedömer att 75 procent av jobben i vissa 
landsbygdsregioner kommer att försvinna under de när-
maste tio åren. Därför är arbetet med att höja och utveckla 
digital kompetens i hela länet är viktigt för att matcha  
näringslivets behov.

Digital kompetens

Den nya generationen som är digitalt 
nativ*, är Västernorrlands framtid och 
ska få möjligheten att bidra till den stora 
förändringen i vårt liv och samhälle.
*Den generation som har vuxit upp i en tid då datorer och  
internet redan var en väsentlig del av samhället

3 Rapport 2020:02. Framtidens kompetensbehov  
för digital strukturomvandling

10  
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- 

PRIORITERINGAR I VÄSTERNORRLAND
• Erbjuda alla invånare förutsättningar för att öka sin digitala kompetens.

• Främja gemensamma arenor för digital delaktighet och kunskapsupp- 
 byggnad för livslångt lärande.

•  Erbjuda näringslivet kompetenshöjande insatser för digital omställning.
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Digitalisering påverkar alla i samhällets alla delar. Det är 
ett gemensamt ansvar att förbättra förutsättningarna för 
att driva transformationen, för att nå ett samhälle som er-
bjuder bättre service och högre livskvalitet för människor, 
företag och organisationer. Grunden för att alla ska bidra 
och att vara delaktiga är att invånarna har tillräcklig nivå 
av tillit och förtroende till det digitala samhället.

���������������������������
även risker������������������������, 
såväl som den privata, ska säkerställa tillit till nya digitala 
tjänster och teknik och, arbeta systematiskt för att förbyg-
ga och hantera eventuella incidenter och angrepp genom 
att utveckla säkra och robusta nätverk och informations-
system. 

Med människors nytta i fokus ställs högt krav på in-
formation och cybersäkerhet i alla sektorer samt använ-
darvänlighet i de system och tjänster. Ökat samarbete och 
samverkan mellanaktörer är av stor betydelse inte minst 
�������������������

Digital trygghet

Digital kompetens, trygghet och  
tillgänglighet är viktiga faktorer för  
digital delaktighet.

PRIORITERINGAR I VÄSTERNORRLAND
• Utveckla systematiskt säkra och robusta nätverk och system.

• Öka delaktighet och tillit hos invånare för digitala system och tjänster.

• Öka samverkan mellan aktörer för kunskap om, beredskap för och  
 förmåga att hantera säkerhetsrisker.
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�����������������������������
verksamheter och att få högre kvalitet genom styrning, 
����������������������������-
tor och näringslivet är nyckelaktörer för att nå målen och 
för att digitalisering ska beaktas strategiskt i företag och 
organisationers strategier och planer. Det krävs en modig 
och medveten styrning och att ledare i högre grad vågar ta 
steget och prioritera digitalisering som en viktig fråga för 
Västernorrland och som ett centralt verktyg i allt utveck-
lingsarbete.

Målmedvetet ledarskap som inser vikten av livslångt läran-
de och kompetensutveckling är en viktig pusselbit för att 
lyckas med digitaliseringsarbetet lokalt och regionalt. 

Vi lever i den digitala eran med en allt snabbare utveck-
ling. Ett modigt ledarskap på politisk- och tjänsteperson-
nivå och i näringslivets ledningsfunktioner, är avgörande 
faktorer för att genomföra den omställningsarbetet och 
klara av de utmaningar vi står inför. Att våga misslyckas 
och att lära oss från dessa är vägen till att vi lyckas, men 
det krävs en del förändringsarbete, förändring i mindset, 
arbetssätt och arbetskultur. 

������������������������������
som sätter företag och invånare i centrum skapar bättre 
förutsättningar för länets tillväxt. Företag och invånare ska 
����������������������������-
fentliga och få den information de behöver. Uppgifter ska 
�����������������������������
hög kvalitet utbyter information sinsemellan och samarbe-
tar för att hitta gemensamma utgångpunkter med fokus på 
användarbehov. 

Våga tänka nytt, testa, utvärdera & ändra.

Digital ledning
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För att stärka Västernorrland som plats nationellt, inter-
nationellt och vara en attraktiv plats för företag som väljer 
att växa här, är det viktigt att vi ser över den information 
������������������������������
företag och privatpersoner, och på vilket sätt dessa tjänster 
erbjuds. Vi behöver i högre grad än idag utgå från använ-
darens förutsättningar och behov. Med den gemensamma 
digitala ingången till Europa The Single Digital Gateway 
SDG blir det enklare för företag och individer att arbete 
�����������������������������-
ligheter för Västernorrland om våra organisationer skapar 
�����������������������������
hinder för att etablera nya företag eller få anställning. 
��������������������������
organisationer är avgörande i detta fall. Digitalisering ökar 

�����������������, den minskar miljö och 
klimatpåverkan och bidrar i omställningen till cirkulär 
ekonomi och fossilfritt i länet. 

��������������������������
lösningar och att leda och driva utveckling med stöd av 
digitalisering. Hur långt företag har kommit in i sin digi-
�����������������������������
koppling mellan företags digital mognad och  deras lön-
samhet, företag med högre mognad har högre lönsamhet. 
Länets företag står inför stora utmaningar när det gäller 
digitalisering, små och medelstora har lägre digitalise-
ringsgrad än i andra delar av Sverige. Arbetet med att höja 
företags mognad skapar bättre förutsättningar för att leve-
������������������������������
i länet.

.
  PRIORITERINGAR I VÄSTERNORRLAND  

• Synliggöra digitaliseringens möjligheter för företag och organisationer i   
 strategier och planer.

•  Främja digital mognad hos länets företag.

•  Förenkla för företag och invånare genom ökad samverkan inom offentlig sektor.

• Öka kompetens och kunskap i privata och offentliga ledningar för att kunna  
 styra mot en digital omställning.
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Innovation är en viktig förutsättning för att klara av sam-
hällets utmaningar��������������������
näringslivets aktörer behöver jobba med att stärka inno-
vationsklimat och hitta nya lösningar för att lösa dagens 
utmaningar, så att våra företag fortsätter vara konkurrens-
kraftiga och stärker sin plats på marknaden. Med en lägre 
innovationsförmåga i Västernorrland uppstår ett behov för 
ett systematiskt arbete för att stärka den i 
alla perspektivnivåer. Innovation börjar med 
människors förmåga att hitta nya idéer och 
lösningar för de utmaningar som uppstår, att 
tänka nytt och kanske tänka utanför normer-
na. Att stärka den förmågan hos individer är 
en viktig förutsättning och det börjar i tidigt 
skede, hos barn och skolelever.

Vi har en tradition av att arbeta med verksamhets- och 
tjänsteutveckling för kunden och medborgaren – men vi 
behöver ändra vårt arbetssätt och istället inkludera an-
vändaren i utvecklingsarbetet. Att utgå från användarens 
behov och jobba kunddrivet är avgörande för att stärka 
de konkurrenskraftiga förutsättningarna i organisationer. 
Istället för att hamna i situationer där vi till verksamheter 

Digital innovation

Kunskaps-4 & förnyelsekapaciteten i Västernorrland 
beror av en lång rad faktorer - som arbetskraftens kompetensnivå, 
tillgången på utbildnings- och FoU institutioner, hur de stödjande 
strukturerna utformas, marknadskontakter, kapitaltillgången
men kanske framförallt av befintliga branschstrukturer, affärs- och 
entreprenörskulturer och näringslivsklimat.

4 Redovisning av framtida prioriteringar, regionalt tillväxtarbete och 
sammanhållningspolitik – förstärkt analysbilaga version 2019-11-14.
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����������������, nya system och investerar 
i teknik, ska vi sätta användaren och kunden i fokus samt 
utveckla våra arbetssätt med stöd av utmaningsdriven inn-
ovation.

Data är en kraftpotential för att driva utveckling och till-
växt i samhället. Datadriven och digitalt driven innovation 
skapar nya möjligheter till företag och organisation. Stora 
datamängder som genereras i alla sektorer varje dag kan 
har stor betydelse för andra aktörer och kan används för 

nya innovativa tjänster och individualiserade lösningar. Att 
individer��������������������������
när det bedöms värdefull och återanvända den, förbätt-
rar förutsättningarna för innovation och förnyelsen, ökar 
�����������������������������-
renskraft. ������������������������
på nya tekniska system eller lösningar, vi kan lösa kompli-
cerade utmaningar genom nya förhållnings- och arbetssätt.

 

PRIORITERINGAR I VÄSTERNORRLAND
• Öka utmaningsdriven innovation med användaren i fokus.

• Använda data som strategisk resurs för att öka innovation i alla sektorer.

• Våga testa och misslyckas och lära av våra misslyckanden.
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Digital infrastruktur är en viktig grundförutsättning för att 
lyckas med det regionala digitaliseringsarbetet. En väl-
fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att 
ställa om till det digitala samhället och också en väg till 
inkluderande digitalisering. Digital infrastruktur omfat-
tar både hård infrastruktur som transporterar data, såsom 
bredbandsutbyggnad, och mobiltjänster och en mjuk infra-
struktur som gör att data kan utbytas. Det fortsatta arbetet 
med att utveckla den hårda infrastrukturen beskrivs i Väs-
ternorrlands nya regionala bredbandsstrategi, som antas i 
början av 2021.

���������������������������-
����������������������������-
darder och begreppsmodeller. Med den stora mängden av 
������������������������������

vilket gör att det svårt att ta del av den informationen och 
att utbyta den på enkelt sätt. I Västernorrland ser vi stora 
fördelar med att kroka arm nationellt för att lösa den utma-
ningen.

Inom ramen av ”The Single Digital Gateway”, en 
ingång till Europa, arbetar Myndigheten för digital för-
valtning DIGG med att etablera en gemensam nationell 
plattform för informationsutbyte som ska fungera till alla 
myndigheter, regioner och kommuner. Uppgifter ska bara 
�����������������������������
hög kvalitet utbyter därefter information sinsemellan och 
samarbetar för att hitta gemensamma utgångpunkter med 
fokus på användarens behov. Här behöver Västernorrland 
också vara med.

Digital infrastruktur

PRIORITERINGAR I VÄSTERNORRLAND
• Ökat samarbete inom offentlig sektor för gemensamma system och ett  
 bättre flöde av data.

• Fortsatt strategisk och operativ samverkan för att uppnå de nationella  
 bredbandsmålen på regional nivå.
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REMISSVERSION

REMISSVERSION

Den regionala digitala agendan har tagits fram gemensamt 
av en rad aktörer i länet som arbetar för regional utveck-
ling, i samordning av Region Västernorrland. Det är avgö-
rande för hur vi i Västernorrland lyckas med den digitala 
omställningen att vi också fortsätter att arbeta med genom-
förandet tillsammans. REDAN ska vara en vägledning för 
diskussion om gemensamma insatser och aktiviteter, som 
dels kan genomföras i ordinarie arbete hos respektive aktör 
���������������������������-
ser och projekt. I linje med den regionala utvecklingsstra-
tegin ska vi utgå från en utmaningsdriven samverkan där 

berörda aktörer gemensamt belyser och beslutar hur vi kan 
����������������������������� 
ande till det övergripande regionala tillväxtarbetet. Slutlig 
gemensam prioritering av regionala insatser sker i Regio-
nala och Stora samverkansrådet. 

Eftersom det är svårt, eller nästintill omöjligt, att förutse 
vad som kommer hända de kommande fem åren eller hur 
världen ser ut om tio år, ska den Regionala digitala agen-
dan ses över och utvecklas kontinuerligt. För att kunna 
följa med i den snabba utvecklingen som sker ska över- 
synen vara behovsstyrd.

Genomförandet av  
den digitala agendan
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REMISSVERSION

Regional digital agenda 
för Västernorrland

REMISSVERSION

Telefon: 0611-80 000
E-post: region.vasternorrland@rvn.se

www.rvn.se
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Härnösands kommun 
Tillväxtavdelningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Universitetsbacken 3 
 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 
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foretagslotsen@harnosand.se 
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Samverkansavtal Härnösands kommun Mittuniversitetet 

Förslag till beslut 

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att godkänna bilagt samverkansavtal mellan Härnösands kommun och 
Mittuniversitetet  
att avsätta 1000 000 kronor ur kommunstyrelsens budgetram för år 2021, 
samt  
att avsätta 1 000 000 kronor ur kommunstyrelsens budgetram för åren 2022, 
2023 och 2024   

Beskrivning av ärendet 

Under perioden 2016-07-01—2020-12-31 har Härnösands kommun och 
Mittuniversitetet ett samverkansavtal. Målet med avtalet är att utveckla 
kommunkoncernens verksamheter och skapa utveckling utifrån Härnösands 
tillväxtstrategi samt att stödja Mittuniversitetets strategier för utbildning och 
forskning.  
Genom avtalet stärker vi kopplingen mellan forskning, samhälle och 
näringsliv och skapar en stark gemensam kraft för hållbar utveckling och 
tillväxt. 
Hittills under perioden har 24 förstudier och projekt initierats, varav 12 är 
pågående. 
HEMAB kommer att avsätta 50 000 kr per år till avtalet för att ytterligare 
stödja utveckling relaterat till HEMAB:s profilområden. 
Styrning 
Beslut om finansiering och start av projekt fattas som ett konsensusbeslut 
mellan kommundirektör och rektor efter diskussion i styrgruppen. 
Effektmål och avtalsmål 
Huvudavtal: Mål på lång sikt för ett eller flera profilområden med nationellt 
och internationellt erkännande hos båda parter för ökad attraktivitet. 
Avtalsparterna är överens om att prioritera projekt som stödjer Härnösands 
kommun och dess verksamheter samt förverkligande av Härnösands 
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kommuns tillväxtstrategi. Styrgruppen beslutar årligen och under fjärde 
kvartalet om 2-3 prioriterade områden för nästkommande år. För varje 
prioriterat område ska beslut ha fattats om minst en förstudie eller projekt. 
Effektmål kompetensförsörjning 
Fler sökande från Härnösands kommun till högskolestudier, program vid 
universitet, högskola. Referensnivå 2020. 
Effektmål Arena 
Fler företag och organisationer från Härnösand ska bli partnerföretag inom 
Mittuniversitetets forskningsverksamhet. Referensnivå 2020. 
Avtalets ekonomiska plan 
Planen bygger på 50% insatser från vardera parten s.k. ”matching funds”. 
Den totala budgeten är 8,4 mnkr. Härnösands kommun kommer enligt 
avtalet avsätta 4 mnkr fördelat över avtalets tid. HEMAB kommer under 
avtalets tid avsätta 0,2 mnkr. 
Avtalets tidplan 
Avtalet är giltigt från 2021-01-01 till 2024-12-31 
 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet 
Bilaga 2 Mål med samverkansavtal 
Bilaga 3 Kompetensförsörjning 
Bilaga 4 Arena 
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Kommundirektör 

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Bilagor 
Bilaga 1 Samverkansavtal  
Bilaga 2 Mål med samverkansavtal 
Bilaga 3  Kompetensförsörjning 
Bilaga 4 Arena 
Bilaga 5  Folder ”Forskning för en gemensam framtid” 
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Mellan Härnösands kommun (21200-2403) och Mittuniversitetet (202100-4524) och, nedan 

betecknad Universitetet respektive Kommunen, har dag som nedan tecknats följande  

 AVTAL                           
 

§ 1  Inledning 
Härnösands kommun och Mittuniversitetet genomför genom detta avtal ett samarbete som 

uttrycker Kommunens och Universitetets ömsesidiga beroenden, utmaningar samt 

framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft, förnyelse och hållbar utveckling. 

Kommunen och Universitetets övergripande strategiska dokument utgör grund för detta 

avtal som reglerar formerna för beredning och beslut av gemensamma projekt inom för båda 

parter prioriterade områden. Finansiering ska ske genom så kallad ”matching funds”.  

 

Härnösands kommunkoncern omfattar den kommunala organisationen med fem 

förvaltningar samt 4 bolag. Sammantaget arbetar ca 2000 anställda inom 

koncernverksamheterna och den årliga omslutningen är ca 2 miljarder kr. 

Härnösand har drygt 25 000 invånare och ligger mycket vackert med världsarvet Höga 

Kustens storslagna och dramatiska natur in på knuten. Staden grundades 1585 och är en av 

Norrlands äldsta städer. 

  

Härnösands näringsliv har en hög andel sysselsatta inom området kunskapsintensiva 

tjänster och inom besöksnäringen. Här finns innovativa och även världsledande företag och 

aktörer inom exempelvis miljö- och energiteknikområdet, vård och omsorg samt inom mat- 

och dryckesproduktion. I Härnösand finns ca 1700 företag. Härnösands långa tradition av 

förvaltning fick sin form under den tid då Axel Oxenstierna indelade landet. Härnösands 

anor som residensstad sträcker sig så långt som till 1645. Här ligger även regionens 

administrativa centrum samt ett tjugotal statliga myndigheter. 
 
I en aktiv samverkan med forskningsmiljöer och högre utbildning blir det möjligt för 

kommunens förvaltningar och kommunala bolag att upprätthålla hög kvalitet och 

resurseffektivitet. Dessa ambitioner syftar till ett ömsesidigt strategiskt arbete för utveckling 

av både kommunkoncern och region i partnerskap med Mittuniversitetet. 

 

Det övergripande målet är att utveckla kompetensförsörjning samt prioriterade välfärds., 

tillväxt- och hållbarhetsområden över tid och i de fall det är möjligt tillsammans med andra 

kommuner. Ambitionen är att koppla ihop årliga verksamhetsplaneringen i Härnösand med 

årlig prioritering av inriktning för samarbetet. 

 

Med Universitetet avses alla Mittuniversitets verksamheter. Med Kommunen avses alla 

verksamheter inom Härnösands kommuns förvaltningar och bolag.  
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§ 2  Förutsättningar för samverkansmodell 
Kommunen och Universitetet ska under avtalsperioden vid 5 - 6 beslutstillfällen per år 

utveckla och utvärdera en gemensam samverkansmodell, Samverkansmodellen syftar till att 

systematiskt bereda, besluta och genomföra projekt för att stärka kopplingen mellan 

utbildning, forskning, samhälle och näringsliv för ökad attraktivitet och tillväxt. Mål på lång 

sikt (effektmål) är ett eller flera kompetensspetsar med nationell och internationell legitimitet 

samt en ökad attraktivitet för Kommunen och Universitetet på nationell och internationell 

nivå (bilaga 1). 

 

Projekt får endast genomföras antingen inom relationen avtalsparterna emellan alternativt 

mellan avtalsparterna gemensamt och extern part. Projekt mellan endast den ene av 

avtalsparterna och extern part ska endast förekomma i undantagsfall och efter sedvanligt 

konsensusbeslut i styrgruppen. 

 

Med kompetensspets avses ett avgränsat kompetensområde där regionen uppvisar 

forskning som är internationellt erkänd och en praktisk tillämpning som är innovativ och 

uppmärksammad samt att det kring kompetensområdet finns etablerade samarbeten med 

ledande nationella och/eller internationella parter inom närings- och samhällsliv. Se även 

bilaga 1. 

§ 3  Samverkan utanför avtalet 
I de forum som etableras inom ramen för samverkansavtalet kan även övriga områden som 

berör samarbete mellan Härnösands kommun och Mittuniversitetet diskuteras. Det är frågor 

som inte är forskningsrelaterade och som därför inte heller kan utgöra underlag för en 

ansökan om medel ur samverkansavtalet. Två sådana områden behandlas i bilagor till 

avtalet. Det är bilaga 2 Kompetensförsörjning och bilaga 3 Arena.  
  

§ 4  Respektive parts åtaganden 
Universitetet åtar sig att kalla till möten och leda arbetet med att utveckla modell för 

samverkan och samfinansiering mellan Kommunen och Universitetet.  

Verksamheter som omfattas av avtalet styrs och följs upp i en styrgrupp. Styrgruppen 

säkerställer att projekt är i linje med respektive organisations mål och strategier. 

 

Styrgruppen har 8 till 10 deltagare. 4 till 5 från Universitet (inkluderande rektor som 

ordförande) och 4 till 5 från Kommunen (inkluderande kommundirektören).   

Kommunen respektive Universitetet utser sina deltagare i styrgruppen. Beslut om 

finansiering och start av projekt fattas som ett konsensusbeslut mellan rektor och 

kommundirektör efter diskussion i styrgruppen.  

 

Styrgruppen säkerställer att det finns resurser i form av pengar och personer för 

genomförande samt tar emot och godkänner projektleveranser. Styrgruppen ansvarar också 

för att förväntade effekter av godkända projekts resultat kan realiseras och följas upp i 

respektive organisation. Möten sker 5 – 6 ggr per år och bereds av en arbetsgrupp. 

Arbetsgruppen utses av styrgruppen. 
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Arbetsgruppen  

• Ombesörjer dokumentation och protokollföring av beslut. 

• Ansvarar för att ta fram beslutsunderlag, exempelvis projektdirektiv och 

projektplaner.  

• Ansvarar för att kvalitetssäkra innehåll i styrande dokument, t.ex. direktiv och 

planer. 

• Upprättar årlig budget och redovisar utfall och avvikelser till styrgrupp. 

• Ansvarar för årlig projektuppföljning och rapporterar resultat och avvikelser till 

styrgrupp. 

• Ansvarar för utvärderingar av samverkansavtal och sammanställer resultat till 

styrgrupp med förslag till eventuella förbättringsåtgärder. 

• Ansvarar för att dokumentation som utgör allmän handling registreras i respektive 

parts diarium. 

• Ansvarar för att utarbeta de interna beslut som behöver fattas av respektive part för 

att genomföra partens årataganden enligt avtalet. 

• Ansvara för att Forskaravtal enligt § 5 upprättas och undertecknas av forskaren och 

behörig firmatecknare. 

Styrgruppen ska under kvartal 4 följa upp innevarandeårs verksamhet och besluta om 

prioriterade områden, 2 – 3 områden, och verksamhet för det kommande året.  

§ 5 Tillhandahållande av teknisk utrustning 

Parterna ska planera för och avtala om kostnader för teknisk utrustning inför beslut om 

finansiering i styrgruppen.  

§ 6 Immateriella rättigheter i projektavtal 
Projekt inom ramen för samarbetet kan komma att använda immateriella rättigheter som 

tillkommer parten eller någon av partens anställda, eller immateriella rättigheter som 

uppkommer inom ramen för samarbetet. Parterna ska inför start av sådana projekt träffa 

nödvändiga avtal om hantering av immateriella rättigheter. Part ansvarar för att upprätta 

avtal med medarbetare som deltar i projektet för att säkerställa att projektavtalets 

bestämmelser om immateriella rättigheter kan efterlevas. 

 

§ 7 Marknadsföring 
Avtalets effekter måste kommuniceras och marknadsföras för att omvärlden ska kunna 

värdera och erkänna profilområden. Universitetet och Kommunen åtar sig att tillsätta 

resurser för att kommunicera och marknadsföra samverkansmodellen, resultat av aktiviteter 

och projekt inom ramen för ordinarie verksamhet, ex varumärkesarbete. Styrgruppen kan 

inom ramen för de kommunala befogenheterna därutöver besluta om särskilt riktade 
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aktiviteter och projekt med koppling till kommunikation och marknadsföring för att uppnå 

uppsatta mål. mål (se bilaga 1) 

§ 8 Överenskommen ersättning och betalningsvillkor 
Avtalet förbinder Kommunen och Universitetet att avsätta ekonomiska medel enligt plan. 

Fonderade medel är avsedda att användas till finansiering av forskningsprojekt.  

Avtalet bygger på 50 % finansierings-insatser från varje part, så kallade ”matching funds”. 

Styrgruppen kan besluta om att vid behov överföra outnyttjade medel mellan år om behov 

finns.  

I Kommunens finansiering ingår 50 000 kr per år från Härnösand Energi och Miljö AB 

(Hemab), detta för att ytterligare stödja utveckling relaterat till Hemab:s profilområden.  

Rekvisition av medel enligt plan sker två gånger per år, halvårsvis i förskott. Styrgruppen 

har möjlighet att i specifika fall besluta om att rekvisition av medel inte ska ske. Överskrivna 

medel som inte har förbrukats vid avtalsperiodens utgång får inte användas till annat än 

gemensamma samverkansprojekt mellan Kommunen och Universitetet. 

I överenskommelsen ingår att fonderade medel, vid avtalsperiodens slut som inte givits en 

av styrgruppen beslutad avsättning, återbetalas till respektive anslagsgivare. En eventuell 

återbetalning beslutas formellt av styrgruppen.  

. 

Ekonomisk plan (Msek) 

ÅR Härnösands 

Kommun 

Mittuniversitet Totalt 

2021 1, 050 1, 050 2,1 

2022 1, 050 1, 050 2,1 

2023 1, 050 1, 050 2,1 

2024  1, 050 1, 050 2,1 

2021 – 2024 4,2 4,2 8,4 

 

§ 9 Kontaktpersoner 
Kontaktperson vid universitetet är rektor. 

Kontaktperson vid Kommunen är kommundirektör. 

 

§ 10 Avtalets giltighetstid samt uppsägningsregler 
Avtalet är giltigt från 2021-01-01 till 2024-12-31. 

 

Uppsägning av avtal under dess giltighetstid sker skriftligt. Skäl för uppsägning är 

dokumenterade brister i överenskomna åtaganden eller leveranser i styrgrupp och 

arbetsgrupp som hindrar genomförande av gemensamma projekt.  

§ 11 Force Majeure 
Om part förhindras att fullgöra avtalade åtaganden till följd av omständighet utanför dennes 

kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars 

följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, skall detta utgöra 

befrielsegrund som medför tidsförskjutning och befrielse från ersättning eller andra 
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påföljder, liksom betalning, så länge hindren kvarstår. Detta förutsätter dock att 

ifrågavarande part vidtar alla objektivt sett rimliga åtgärder för att fullgöra avtalet trots 

föreliggande Force Majeure-händelse. 

 

Part som önskar åberopa Force Majeure-händelse ska underrätta den andra parten skriftligen 

utan dröjsmål. Part ska också skriftligen underrätta den andra parten skriftligen så snart 

Force Majeure-händelse upphör. 

§ 12 Ändringar och tillägg till avtalet 
Alla ändringar och tillägg till avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av för vardera 

parten behöriga företrädare för att vara giltiga. 

§ 13 Tvist 
Detta avtal förutsätter förtroendefull samverkan mellan parterna och eventuell tvist eller 

oklarhet vid tolkning eller tillämpning av avtalet ska i första hand lösas i samförstånd. Om 

samförståndslösning inte kan uppnås ska tvist med anledning av avtalet avgöras av svensk 

domstol. 

 

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal. 

 

 

Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka vardera parten tagit var sitt. 

 

Sundsvall den 10/12 2020   Härnösand den 10/12 2020 

  

 

_________________________  _________________________ 

Rektor Anders Fällström   Kommundirektör Lars Liljedahl 

Mittuniversitetet    Härnösands kommun 

 

Bilagor: 

1. Mål för samverkansavtalet, effektmål, avtalsmål och projektmål 

2. Kompetensförsörjning 

3. Arena 
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Mål för samverkansavtal  

1 Definition av Mål  
  

Mål för samverkansavtalet finns på tre nivåer:   

1. Effektmål – Mål på lång sikt (effektmål) för ett eller flera profilområden med 

nationellt och internationellt erkännande hos båda parter med ökad attraktivitet för 

Härnösands kommun och Mittuniversitetet 

2. Avtalsmål – Under avtalsperioden ska parterna vid 5 - 6 beslutstillfällen per år 

utveckla och utvärdera en gemensam samverkansmodell. 

3. Projektmål – Projektens resultat ska leda mot effektmål. Projektportföljen är 

uppdelade i två områden: Medborgarperspektivet respektive tillväxtperspektivet.  

 

 

 

     

 

 

1.1 Effektmål 
Mål på lång sikt (effektmål) för ett eller flera profilområden med nationellt och 

internationellt erkännande ”Centres of Excellence” hos båda parter för ökad attraktivitet för 

Härnösands kommun och Mittuniversitetet. Områden vid Mittuniversitetet utvecklas i 

samspel med utveckling av kommunens egna verksamheter och det lokala näringslivet. 

1.2 Avtalsmål 

Härnösands kommun och Mittuniversitetet ska under avtalsperioden vid 2 – 4 

beslutstillfällen per år utveckla och utvärdera en gemensam samverkansmodell. Forum för 

Effektmål 

Mål för avtal  
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detta är de gemensamma styrgruppsmöten som sker inom samverkansmodellen. 

Samverkansmodellen syftar till att systematiskt bereda, besluta och genomföra projekt för att 

nå effektmål. Avtalet förbinder Härnösands kommun och Mittuniversitetet att avsätta 

ekonomiska medel enligt överenskommen plan. Styrgruppen beslutar om varje projektstart 

och finansiering. Planen bygger på 50 % insatser från varje part, så kallade ”matching 

funds”. 

1.3 Projektmål 
Projektens resultat ska leda mot effektmål. Avtalsparterna är överens om att prioritera 

projekt som stödjer kommunens utveckling av dess verksamheter och/eller kommunens 

strategi för utveckling av samhälle och näringsliv. Syftet är att stärka kopplingen mellan 

samhälle, näringsliv, kommunens verksamheter, grundutbildning och forskning. 

Projektportföljen sorteras upp i två områden, medborgarperspektivet respektive 

tillväxtperspektivet, och följs upp avseende beviljade medel inom respektive perspektiv och 

förhållandet däremellan. 

2 Arbetssätt och finansiering 

 

 

Styrgruppen ska senast i oktober följa upp innevarande årsverksamhet besluta om inriktning 

och verksamhet för det kommande året. Samverkansmodellen utvärderas om den leder 

avtalet mot önskat effektmål.   
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3 Målformulering 
Projekt ska beredas inför styrgruppens beslut. Mål ska formuleras utifrån följande logik. 

1. Det finns ett tydligt behov/efterfrågan i näringsliv, samhälle och inom kommunens 

förvaltningar och bolag (behovsanalys/omvärldsanalys).  

2. De finns en tydlig relation mellan projektleveranser som stödjer Kommunens 

utveckling av dess verksamheter och bolag och/eller Kommunens vision och mål för 

utveckling av samhälle och näringsliv. På samma sätt ska en tydlig relation finnas till 

Mittuniversitetets strategier.  

3. Innehålla en beskrivning av hur projektet leder mot effektmål samt hur planen ser ut 

i nästa fas i projekt och uppväxling. 

4                Mål att följa upp och kommunicera 

4.1 Effektmål för Avtal  
 
1. Styrgruppen beslutar varje år i kvartal 4, om prioriterade områden, 2 – 3 områden, för ett 

år framåt. För varje prioriterat område ska styrgruppen under ett år ha beslutat start om 

minst en förstudie eller ett projekt 

2. Under avtalsperioden ska minst 3 uppväxlade projekt med extern finansiering ha startats 

upp och 2 med ansökan klar och inskickad.  

 

4.2 Effektmål för Bilaga Kompetensförsörjning 
 
1. Fler söker till högskolestudier, program vid universitet eller högskola, från Härnösands 

kommun. Som mått används är andelen gymnasieelever som påbörjat högskolestudier inom 

tre år efter avslutat gymnasium. Statistiken redovisas av Skolverket och Statistiska 

centralbyrån (SCB). Som referensnivå används år 2020, dvs gymnasielever som avslutade 

gymnasiet läsåret 2016/2017. Ambitionen är att se en tydlig förändring år 2024, dvs de som 

avlutade gymnasiet läsåret 2020/2021. 

 

4.3 Effektmål för Bilaga Arena 
 
1. Fler företag och organisationer från Härnösands kommun ska bli partnerföretag i 

Mittuniversitetets forskningsverksamhet. Referensnivå tas fram för år 2020.  
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Bilaga Kompetensförsörjning    

1 Bakgrund   
För att hantera nuvarande och kommande utmaningar inom kompetensförsörjningsområdet 

ser Kommunen och Universitetet att det är nödvändigt att samarbeta för att öka attraktiviteten 

hos båda parter, vilket i sin tur leder till fler som väljer att studera vid Universitetet samt att 

fler väljer att flytta till eller stanna kvar i Härnösand efter avslutad utbildning.  

För att ytterligare förstärka vikten av samverkan inom kompetensförsörjning så finns ett 

exempel där UKÄ har kartlagt vad universitet och högskolornas samverkan med externa 

parter kring utbildningsutbudet har för påverkan på matchningen med arbetsmarknadens 

behov. Nedan är ett citat från UKÄ’s hemsida. 

”Kartläggningen visar att förutsättningarna för samverkan är bättre för högskoleutbildningar 

som riktas mot en tydlig arbetsmarknad och för utbildningar där det ingår 

verksamhetsförlagda delar (VFU). Samverkan kan dock förbättras om såväl lärosäten som 

externa parter blir bättre på att förstå varandras förutsättningar och behov samt förtydligar 

syftet med samverkan.” Se även parternas ambitioner avseende kompetensförsörjning och 

forskning i avtalstexten under §1. Inledning. 

I avtalet finns ingen, för parterna bindande, finansiering av aktiviteter kopplade till 

kompetensförsörjning. Medel för dessa insatser måste sökas via andra finansieringskällor i 

varje enskilt fall. 

2 Tankesätt enligt livscykel 
För att systematisera arbetet med kompetensförsörjning används ett livscykel tankesätt enligt 

nedan. 

2.1 Attrahera  

Första steget är att attrahera unga människor till högre studier. Målgrupp är typiskt 

gymnasieungdomar och lärare i gymnasieskolor. I samband med Science Meeting ges tillfälle 

att träffa Universitetet och forskningen. Övriga aktiviteter och upplägg tas fram i gemensam 

arbetsgrupp. 
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2.2 Stimulera 
Steg 2 handlar om att se till så att studenterna får en bra studietid på universitetet så att så 

många som möjligt väljer att ta ut sin examen. Aktiviteter och upplägg tas fram i gemensam 

arbetsgrupp. Exempel på aktiviteter som Universitetet i dag redan tillhandahåller: 

 Mentorsprogram tillsammans med det lokala näringslivet och organisationer 

 Internship under sommaren i samarbete med lokalt näringsliv och organisationer 

 Examensarbeten och uppsatser tillsammans med lokalt näringsliv och organisationer 

2.3 Behålla  
När det närmar sig examen så är det viktigt att visa på de möjligheter till karriär och 

utveckling som finns lokalt. Under fas 2 har aktiviteterna två syften, dels att ge stimulerande 

och utmanande uppgifter till studenterna men också att bygga relationer med lokala 

arbetsgivare. Att tex. kunna erbjuda avancerade traineeprogram är ett av många 

konkurrensmedel för att få behålla kompetens i regionen.  

2.4 Utveckla 
Sista steget i modellen handlar om att ta vara på den resurs som boende i området erbjuder. 

Genom att erbjuda intressant och stimulerande vidareutbildning så kan kompetensbehov till 

viss del täckas upp av människor som redan finns i området. Det som kan utvecklas i den här 

fasen är t.ex.  

 Distansutbildningar med attraktiva förutsättningar för blandad utbildning 

campus/hemma 

 Etablera studiezoner/lärcenter med bra teknik ute i kommunens alla delar för att ge en 

känsla av campus och studentliv fast du studerar på distans 

 Erbjuda uppdragsutbildningar för att täcka specifika behov 

3 Arbetssätt 
En utsedd arbetsgrupp driver modellen framåt och skapar innehåll. Styrgruppen beslutar över 

konkreta aktiviteter samt utveckling av modellen. 

 



Bilaga 1    Härnösands kommun: KS2020-000204 

    Mittuniversitetet: MIUN 2020/335 

 

                                             

Bilaga Arena  
 
  

1 Bakgrund 
I denna bilaga beskrivs samverkan för att stötta tillväxt och utveckling av näringsliv och 

organisationer med verksamhet på platsen Härnösand.  

Arena är ett sätt där Universitetet träffar studenter, näringsliv och kommunala verksamheter 

för att inspirera och skapa relationer. Det kan vara under former som skarpa case-övningar 

och möta spetsforskare inom olika områden.  

I avtalet finns ingen finansiering av de här aktiviteterna utan de finansieras enskilt. 

 

2 Arena för samverkan 
Ett första steg i samverkan är att skapa en arena där Universitet och Näringsliv kan mötas. Ett 

förslag till aktivitet är att utveckla ett befintligt koncept som kallas för Science Meeting och 

skapar Science Meeting Härnösand. I en utvecklad modell besöker representanter för 

Universitetet platsen Härnösand vid ett (1) tillfälle per år och visar upp sin forskning, erbjuder 

öppna seminarier samt samverkan med gymnasieskolor.   

3 Arbetssätt 
Inför varje Science Meeting skapas en arbetsgrupp med representanter från Kommunen, 

Universitetet och aktörer från privat näringsliv som skapar innehåll och upplägg för dagen, 

som sedan beslutas av styrgruppen.  
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Forskning för en  
gemensam framtid
Om samverkansavtalet mellan  
Härnösands kommun och Mittuniversitetet
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Inledning Mittuniversitetet och Härnösands kommun

Sedan 2016 har Härnösands kommun och 
Mittuniversitetet ett samverkansavtal. Målet med 
avtalet är att utveckla kommunens verksamheter 
utifrån kommunens tillväxtstrategi samt att stödja 
Mittuniversitetets strategier för utbildning och 
forskning. Genom avtalet stärker vi kopplingen 
mellan forskning, samhälle och näringsliv och 
skapar en stark gemensam kraft för hållbar 
utveckling och tillväxt. Flera av kommunerna i 
länet har liknande avtal och sammantaget bidrar 
det till att öka attraktiviteten i hela regionen.

Vårt samverkansavtal innebär att vi gemensamt kommer 
överens om vilka förstudier och forskningsprojekt vi ska 
satsa på och att vi finansierar dem tillsammans. Med ett 
halvår kvar av vårt avtal kan vi konstatera att 17 projekt 
har startats, varav några i skrivande stund fortfarande 
pågår. 

Där finns till exempel flera projekt som stödjer Härnö-
sands kommuns strävan att bli norra Sveriges centrum 
för foodtech, framtidens livsmedelsindustri. Två av pro-

jekten handlar om hur restflöden av material och energi 
kan användas som resurs i livsmedelsproduktion. Ett 
annat projekt tittar på hur design kan hjälpa konsumen-
ten att göra ett genomtänkt och hållbart val.

Flera projekt rör sig i skolans värld. Framför allt handlar 
de om hur vi med hjälp av digitalisering kan ge skolan 
nya och effektiva verktyg för att utveckla undervisning-
en. På det sociala området handlar ett projekt om den så 
kallade PER-modellen som ger stöd vid demenssjukdo-
mar. Modellen har utvecklats i Härnösand och provas 
nu i större skala.

Inom avtalet finns också några riktigt stora projekt, där 
pengarna från vårt samverkansavtal växlas upp med bi-
drag från stora forskningsstödjande organisationer. Det 
gäller till exempel DRIVE, om grön energi samt MiLo, 
som bl a forskar kring ny teknik för miljömätningar. 

Många av de genomförda projekten har redan gett 
konkreta resultat, andra har lagt grunden för fördjupad 
forskning. Runt hörnet väntar med all säkerhet också 
massor av nya idéer som kan skapa tillväxt och attrakti-
vitet i både Härnösands kommun och på Mittuniversitetet.

Samverkansavtalet mellan Härnösands 
kommun och Mittuniversitetet
Avtalsperiod: 1 juli 2016 - 30 juni 2020

Finansiering: 14 miljoner kronor varav parterna  
står för hälften var

Antal genomförda projekt: 17

En satsning  
för framtiden 

Lars Liljedahl 
Kommundirektör, Härnösands kommun

Anders Fällström 
Rektor, Mittuniversitetet

”Genom avtalet stärker 
vi kopplingen mellan 
forskning, samhälle och 
näringsliv och skapar en 
stark gemensam kraft för 
hållbar utveckling och 
tillväxt

Vi ser tre stora vinster med vårt samverkansavtal:

• Kommunen och universitetet får en systematisk sam-
verkan i viktiga framtidsfrågor och kan tillsammans 
skapa resurser och attraktion.

• Universitetets forskare får möjligheter att bryta nya 
vägar och skapa ny kunskap.

• Kommunens näringsliv kan dra nytta av den senaste 
forskningen och skapa nya företag och arbetstillfällen.

Allt det här bidrar till en hållbar tillväxt för Härnösands 
kommun, Mittuniversitetet och hela vår region. 

Tillsammans satsar vi på framtiden.
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Foodtech Framtidens livsmedelsindustri

Framtiden för livsmedelsindustrin finns i 
Härnösand. Målet är att etablera ett centrum 
för forskning, utveckling och innovation inom 
foodtech där företag och innovatörer samlas och 
etableras för att utveckla nya strukturer för lokal 
och hållbar livsmedelsproduktion.

− Vi ser att vår region kan vara med och utveckla en 
hållbar livsmedelsindustri, vilket ger tillväxt och fler 
jobb i enlighet med den nationella livsmedelsstrategin. 
Det finns stora möjligheter för branschöverskridande 
synergier, inte minst utifrån länets starka skogsbaserade 
industristruktur, säger Anneli Kuusisto, utvecklare och 
strateg på Härnösands kommun.

I Härnösand ligger redan Peckas Naturodlingar, som 
är Europas största kretsloppsodling. Peckas Naturod-
lingar odlar tomater och fisk i ett slutet kretslopp där 
fisken göder tomaterna som i sin tur renar vattnet som 
går tillbaka till fisken. Företaget har totalt cirka 12 000 
kvadratmeter växthus.

– Med ett så innovativt och intressant företag som banar 
vägen är det lättare för andra att följa efter. Det finns 
stora möjligheter att göra Härnösand till ett nav för 
forskare, innovatörer och entreprenörer. Ett mål är också 
att det startas fler hållbara produktionsanläggningar i 

Härnösand och regionen, säger Anneli Kuusisto, som 
också är vice ordförande i SSEC, ett nationellt nätverk 
för företag, kommuner och universitet med intresse för 
framtidens livsmedelsindustri.

En annan medlem i SSEC är Bjuvs kommun i Skåne, 
där man håller på att bygga Food Valley of Bjuv (FVoB), 
ett internationellt referens- och försökscentrum inom 
foodtech.

− Vårt mål är att skapa norra Sveriges centrum för food-
tech i Härnösand, säger Anneli Kuusisto.

Genom samverkansavtalet med Mittuniversitetet pågår 
tre parallella förstudier som du kan läsa mer om på 
följande sidor.  Satsningen stödjer Härnösands inrikt-
ning om att skapa ett nationellt centrum för forskning, 
utveckling och innovation inom foodtech. 

Nationellt pågår även ett projekt med målet att ta fram 
fiskfoder från livsmedelsavfall där Härnösands kom-
muns energibolag HEMAB deltar. Det projektet drivs 
av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Axfood.

− En hållbar livsmedelsproduktion är ett måste i framti-
den och vi i Härnösand är beredda att tillsammans med 
andra viktiga aktörer leda och driva på utvecklingen, 
säger Anneli Kuusisto.

Härnösand 
centrum för 
foodtech 

Peckas Naturodlingar

”Ett så innovativt 
och intressant 
företag kan bana 
väg för andra att 
följa efter
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Foodtech Inventering av material- och energiflöden inom foodtech i Härnösands kommun

Livsmedelsindustrin står inför stora förändringar. 
Branschen måste bli mer hållbar och nya sätt att 
producera mat behöver utvecklas. Projektet inom 
foodtech ligger i framkant och stöttar Härnösands 
strävan att hitta hållbara resurser som kan 
användas i framtidens livsmedelsproduktion.

I projektet har forskarna vid Mittuniversitetet tittat 
närmare på vilka material- och energiflöden som kan 
tas till vara i Härnösands kommun. De har också utrönt 
vilka möjligheter det finns att öka den lokala livsmed-
elsproduktionen. Men kanske inte på det traditionella 
sättet som med jordbruk utan genom att hitta nya sätt 
att skapa råvaror.

− Vi kommer att behöva öka matproduktionen globalt 
med 50 procent inom 30 år. Så att förlita sig på jordbru-
ket som det sett ut hittills är inte längre rimligt, utan vi 
behöver hitta andra sätt att odla mat på. Detta kan inne-
bära många möjligheter till nya jobb och företag som 
kan etablera sig inom området, berättar Henrik Haller, 
forskare vid Mittuniversitetet.

Material som forskarna har tittat på är bland annat 
stenmjöl, en restprodukt från stenbrott som oftast inte 
används.  Men det innehåller nästan alla näringsämnen 
som växter och djur behöver och kan användas som 
näringstillskott i matproduktion. Ett annat exempel är 
hur man kan använda jästsvampar eller andra typer av 

svampar som kan förvandla restprodukter från skogsin-
dustrin till livsmedel. Tanken är att skapa quorn-liknande 
produkter för både livsmedel och foder. Forskarna har 
också tittat på hur man kan använda spillvärmen från 
kraftvärmeverket eller vilken annan industri som helst 
och leda in den i ett växthus eller en fisktank.

− I stället för att exploatera nya resurser har vi tittat på 
oanvända material och restprodukter som redan finns i 
Härnösand och hur det kan komma till nytta när man 
producerar mat, säger Henrik Haller.

Under förstudien har forskarna tittat på möjligheterna 
för livsmedelsproduktion i Härnösands kommun och 
projektet visar på positiva nyheter. 

− Det finns väldigt goda möjligheter att skapa mat i 
Härnösand. Exakt på vilket sätt behöver man forska 
vidare på och olika entreprenörer måste hitta sin egen 
nisch. Men möjligheterna finns definitivt att skapa mat 
på de befintliga resurserna, förklarar Henrik Haller. 

Henrik Haller vill gärna att människor hör av sig om 
någon är intresserad av projektet.  

− Vi forskare har en viss kunskap, men det här är ett 
så stort projekt så man behöver bred kunskap inom 
området. Om alla samarbetar, allt från entreprenörer till 
skolbespisningspersonal så kan det bli något riktigt stort 
av det här, säger Henrik Haller.

Inventering av material- och energiflöden inom 
foodtech i Härnösands kommun
Mål: Förstudien handlar om inventering av lämpliga material- 
och energiflöden, restprodukter och spillenergi för att 
hitta nya sätt att producera mat lokalt på ett hållbart och 
resurseffektivt sätt.

Tidsperiod: 1 apr – 31 dec 2019

Finansiering från samverkansavtalet: 380 000 kronor

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Henrik Haller, Institutionen för ekoteknik och byggande

Kontaktperson Härnösands kommun: 
Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen

Restmaterial och  
energiflöden blir  
nya resurser 

Kraftvärmeverket i Härnösand
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Foodtech Universell utformning av foodtech

När vi handlar mat är det allt fler faktorer som 
påverkar vad vi köper. För några är ekologiskt det 
viktigaste, för andra att det är närproducerat, 
fettsnålt, fair trade eller något annat. I förstudien 
”Universell utformning av foodtech” har nya 
modeller för hur informationen kan överföras från 
producent till konsument undersökts.

− Vi vill underlätta för människor att förstå vad det är 
för mat de köper, säger Anna-Sara Fagerholm på Insti-
tutionen för design.

Förstudien började med ett studentprojekt där studen-
terna gick ut i matbutikerna och frågade 160 konsumen-
ter vad de vill veta om den mat de köper. Studenterna 
tog sedan fram olika förpackningslösningar.

− Intervjuerna visar tydligt att det finns ett stort behov 
av att få veta mer och att olika människor vill veta olika 
saker. Det räcker inte bara med märkningar som KRAV 
och liknande, säger Anna-Sara Fagerholm.

En annan del i förstudien har varit att utifrån en livscyke-
lanalys se vilken information som går att samla in om en 
produkt och där har Peckas Naturodlingar fungerat som 
exempel. Det är forskare från Institutionen för ekoteknik 
och hållbart byggande som har gjort den delen av studien.

− Det är jättespännande att få vara med i den här 
typen av studier. Vår utmaning är att kommunicera vad 

kretsloppsodlat är eftersom det är ett okänt begrepp och 
odlingssätt för många konsumenter, säger Carina Åberg, 
marknadschef på Peckas Naturodlingar.

Hon säger att olika märkningar så klart gör det enklare 
för konsumenten, men att de också är stela och fyr-
kantiga. Exempelvis får Peckas inte kalla sina tomater 
ekologiska eftersom de odlas i grusbäddar.

− Vi hoppas och jobbar för att kriterierna ska ändras så 
att kretsloppsodling kan ingå, säger Carina Åberg.

Hon ser med spänning fram emot vad samarbetet med 
Mittuniversitet kan leda till.

− Det är roligt att få testa nya idéer och nya sätt att 
tänka. Vi vill ju få fram vad vi står för och hur vi faktiskt 
producerar våra tomater.

Förstudien stannar inte bara vid fysiska förpackningar 
utan blickar också framåt mot en tänkt digital design-
tjänst. Där skulle konsumenten kunna mata in sina 
preferenser och få precis den information om olika 
produkter som önskas.

− En digital tjänst kan också fungera andra vägen, som 
en kanal för direkt respons från konsument till produ-
cent, säger Anna-Sara Fagerholm.

Förutom Anna-Sara har Kristina Brink, Niklas Fagerholm, 
Itai Danielski och Erik Grönlund ingått i projektgruppen.

Universell utformning av foodtech
Mål: Hitta nya modeller för att visualisera och överföra 
information från producent till konsument

Projektperiod: 1 apr – 31 okt 2019

Finansiering från samverkansavtalet: 400 000 kronor

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Anna-Sara Fagerholm, Institutionen för design 

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen

Nya modeller för  
information till  
konsumenten 
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Foodtech Utveckling av fiskfoder inom Foodtech

Allt mer av den fisk vi äter odlas fram och 
efterfrågan på hållbart fiskfoder ökar dramatiskt 
i hela världen. I en förstudie har forskare på 
Mittuniversitetet undersökt möjligheten att 
odla fluglarver i bioslam från pappers- och 
massaindustrin.

− Förstudien visar att fluglarverna kan leva av slammet, 
men vi har ännu inte fått dem att frodas, säger Mikael 
Gulliksson, institutionen för kemiteknik på Mittuniver-
sitetet.

Ungefär 50 procent av den fisk som produceras i världen 
kommer från fiskodlingar och allt fler av odlingarna 
ligger på land. Ett exempel är Peckas Naturodlingar i 
Härnösand som odlar tomater och fisk i en kretsloppso-
dling. Det fiskfoder som används idag innehåller ungefär 
20 procent fiskmjöl.

− Att använda fiskmjöl är egentligen ineffektivt och 
därför vill vi minska den andelen. En lax behöver ett 
kilo annan fisk för att växa ett kilo. Det vore smartare 
och mer effektivt att få fisken att växa på fluglarver eller 
någon annan proteinkälla från restmaterial i industrin, 
säger Hugo Wikström, en av grundarna till Peckas 
Naturodlingar.

I hela världen pågår jakten på nya och hållbara protein-
källor. I Frankrike har företaget Ynsect tagit in över en 

miljard kronor för att bygga världens största insektsfarm. 
Men även i Västernorrland är förutsättningarna goda.

− Vi har enorma mängder bioslam och pappers- och 
massaindustrin letar efter nya användningsområden. Där 
finns även ett historiskt stort processtekniskt kunnande 
som behövs för att starta och driva produktion i stor 
skala, säger Mikael Gulliksson.

Men först gäller det att få processen att fungera fullt ut. 
I förstudien har industridoktoranden Robert Norgren 
odlat afrikanska svarta soldatflugor i olika typer av slam. 
Det stora genombrottet är att han har kunnat verifiera 
att flugorna kan leva av slammet och föröka sig. Däre-
mot är inte tillväxten tillräckligt stor.

− Vi vet ännu inte riktigt varför, men har fyra olika 
hypoteser som vi tittar närmare på. Förhoppningsvis har 
vi svaret eller vet åtminstone mer när projektet avslutas i 
december 2019, säger Mikael Gulliksson.

En av sakerna som behöver undersökas närmare är slam-
mets sammansättning och hitta den mix som fungerar 
bäst som föda för flugorna. Slammet kan även innehålla 
skadliga ämnen, till exempel tungmetaller.

− Vi behöver veta om flugorna tar upp tungmetallerna 
eller inte, säger Mikael Gulliksson.

På Peckas Naturodlingar går det åt 50 ton fiskfoder per år.

− Vi är och vill profilera oss som ett hållbart företag. 
Många människor idag tänker ett steg till och det måste 
vi också göra. Att kunna köpa närodlat fiskfoder som 
dessutom produceras med hjälp av en restprodukt som 
annars bara eldas upp skulle stärka vår profil ännu mer, 
säger Hugo Wikström.

Utveckling av fiskfoder inom Foodtech
Mål: Undersöka förutsättningarna för att producera 
fiskfoder i bioslam från massaindustri

Projektperiod: 1 apr - 31 dec 2019

Finansiering samverkansavtalet: 140 000 kronor

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Mikael Gulliksson, Institutionen för kemiteknik

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen

SCA Östrand. FOTO: Torbjörn Bergkvist

Fluglarver 
kan odlas  
i industrislam  
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Så kan tidigt 
demenssjuka  
i Härnösand 
få bättre 
livskvalitet 

Stöd vid demens PER-modellen

Bättre livskvalitet, en större känsla av sammanhang 
och mer trygghet. Projektet Stöd vid demens 
studerar hur tidigt demenssjuka och deras 
anhöriga kan få ett bättre liv. 

–  Ett klockrent exempel på samverkan mellan 
kommunen och universitetet, säger Per Hägglund, 
enhetschef för Anhörig och närståendeenheten i 
Härnösands kommun.

Demens är Sveriges fjärde största folksjukdom. Sjukdo-
men upptar mest platser hos kommunala boenden och 
utgör den största kostnaden för kommunerna. Demens-
sjukdom är också något som ofta medför otrygghet och 
dåliga livsvillkor för både den drabbade själv och för an-
höriga. Mot den bakgrunden har Härnösands kommun 
och Mittuniversitetet under ett antal år samarbetat kring 
bättre stöd för tidigt dementa och deras anhöriga. 

Tidigare har man bland annat tagit fram den så kall-
lade PER-modellen med pedagogiska, emotionella och 
relationsbyggande verktyg som ger den demenssjuke en 

större trygghet i tillvaron och gör det möjligt att bo kvar 
i hemmet längre. 

– Vi kan inte bota sjukdomen, men hjälpa personen att 
ta fram det friska, säger Pär Hägglund. 

En viktig sak är att möta upp personerna tidigt efter de 
fått sin demensdiagnos. Sedan handlar det om att hitta 
lämpliga aktiviteter för tidigt demenssjuka, exempelvis 
relevanta föreläsningar. Att ge rätt information till både 
den demenssjuke och till anhöriga är också viktigt. Och 
allt blandas med trevliga, sociala aktiviteter där man 
lär känna varandra. Pär Hägglund berättar att man sett 
tydliga vinster efter att man börjat jobba med PER-mo-
dellen i Härnösand – såväl mänskliga som ekonomiska. 

–  Nu när vi möter upp dem i god tid klarar de sig 
med mindre insats från kommunen under längre tid. I 
förlängningen blir det också en kostnadsbesparing för 
kommunen. Det blir en vinst för den som har demens-
sjukdom, för de anhöriga och även för kommunen, säger 
han. 

I det nya projektet, som finansieras med hjälp av sam-
verkansavtalet mellan Härnösands kommun och Mitt-
universitetet, ska man följa tidigt demenssjuka personer 
under två års tid, för att se effekterna av arbetet med 
PER-modellen. I studien ingår tio tidigt demenssjuka 
från både Härnösands och Sundsvalls kommun.

Annika Kjällman Alm är lektor vid Mittuniversitetet 
och är den som håller ihop projektet. 

– Vi kommer att göra intervjuer vid flera tillfällen. Per-
sonerna kommer bland annat att få fylla i en skattnings-
skala för känsla av sammanhang, säger hon. 

Pär Hägglund på Härnösands kommun är mycket posi-
tiv till projektet.

– Det här är verkligen är ett unikt projekt som går ut på 
samverkan mellan kommunen och Mittuniversitetet.  
Det största problemet inom vård och omsorg är att det 
är för lite evidens inom det som görs, säger han. 

Annika Kjällman Alm är också glad över att projektet är 
igång.

– Som forskare är det speciellt att gå in i en kommunal 
verksamhet. Det krävs andra forskningsmetoder. Det är 
otroligt värdefullt att se vad det är som funkar i verk-
ligheten och få möjlighet att kunna förbättra verksam-
heten, säger hon.

Stöd vid demens
Mål: Att stödja och/eller förbättra känslan 
av sammanhang och därmed upplevd 
livskvalitet hos hemmaboende personer 
med demenssjukdom samt ge stöd till deras 
anhöriga.

Tidsperiod: 1 dec 2018 – 31 dec 2021

Finansiering från samverkansavtalet:  
520 000 kronor

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Ove Hellzén, Institutionen för omvårdnad

Kontaktperson Härnösands kommun: 
Pär Hägglund, enhetschef för Anhörig och 
närståendeenheten, socialförvaltningen

”Bättre livskvalitet, 
en större känsla av 
sammanhang och 
mer trygghet.
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DRIVE Grön energi

En snabb strukturomvandling sker inom gröna 
transporter och energi. Tillväxttakten är mycket hög 
och för att möta morgondagens krav för till exempel 
elbilar och fastigheter driver Mittuniversitetet 
forskningsprojektet DRIVE i samarbete med 
Härnösands kommun. 

− Utfasningen av bilar med förbränningsmotorer har 
börjat och många ersätts av elfordon, säger Nicklas 
Blomquist, doktor i materialvetenskap vid Mittuniversite-
tet. Parallellt sker en stor utbyggnad av förnybar energi-
produktion med solenergi och vindenergi vilket ställer 
höga krav på eldistribution och elbilsinfrastruktur. Inom 
DRIVE fördjupar vi forskning och utveckling inom hela 
värdekedjan för grön energi. 

− Vi på HEMAB ser gärna att forskarna vid Mittuniver-
sitetet utvecklar tekniska lösningar som funkar för fram-
tidens energibehov och utmaningar. Vi får ett samhälle 
som blir allt mer beroende av el och då behöver vi trygga 
elförsörjningen från flera håll. Därför är det intressant för 
oss att följa forskningen på Mittuniversitetet. Vi hoppas 
naturligtvis på att forskningen kan mynna ut i relevanta 
lösningar och produkter som kan stärka oss i vår utveck-
ling, säger Jonathan Grip, utvecklingschef på HEMAB. 

DRIVE innehåller delprojekt där man studerar hur 
förnyelsebar energi kan skördas på ett grönt sätt, bland 
annat vindgeneratorer i nanoskala som kan användas 
på exempelvis husfasader eller andra stora ytor där 
människor vistas. Tanken är att skörda energin där den 
används. HEMAB bidrar med datainsamling från sina 
vindkraftverk och laddstationer. 

En annan del är energilagring med forskning på liti-
umjonbatterier och superkondensatorer. Energilagring 
kommer att vara viktig både i elbilar och som effektbuf-
fert i elnät och fastigheter.

− Många fastighetsägare ser problem när allt fler köper 
elbilar och dessa ska laddas nära bostaden, särskilt vid 
flerfamiljshus, säger Nicklas Blomquist. Vi hoppas kun-
na bidra med teknik som gör det möjligt att snabbladda 
fordon utan att behöva öka installerad effekt i elnätet 
eller nya kraftledningar. 

Superkondensatorer är en typ av snabba batterier som 
kan laddas miljontals gånger och hantera hög effekt. 
Forskarna inom DRIVE utvecklar processerna som byg-
ger på pappersindustrins metoder där papper bestryks 
med cellulosa och grafén. 

Ett annat spår inom DRIVE är att utveckla ett nytt 
nanomaterial för att förbättra lagringskapaciteten i 
litiumjonbatterier. Det nya materialet är avsett för att 
användas som anodmaterial, en av två elektroder i ett 
batteri.

− Vårt nya anodmaterial är en komposit som består av 
nanografit och kiselnanopartiklar. Nu arbetar vi med att 
öka andelen kisel i materialet för att nå en nivå där bat-
terierna kan bli ännu bättre, säger Manisha Phadatare, 
doktor i materialfysik, som genomfört studien tillsam-
mans med övriga forskare inom DRIVE.

− Det är viktigt för elbilar att kunna lagra mycket energi 
per vikt och volym. Det innebär att varje ökning av lag-
ringskapaciteten kan ge längre körsträcka eller så väljer 
man att omsätta det i billigare och lättare batterier, säger 
Nicklas Blomquist.

DRIVE 
utvecklar  
grön energi 

DRIVE
Mål: Forskning och utveckling inom hela 
värdekedjan för grön energi

Projektperiod: Jan 2019 - apr 2022

Finansiering från samverkansavtalet:  
1,2 miljoner kronor

Total finansiering: 30,2 miljoner kronor

Övriga finansiärer: Region Västernorrland, 
Vinnova, STINT, KK-stiftelsen, EU regionala 
utvecklingsfonden, Timrå kommun, Sundsvalls 
kommun, Energimyndigheten och Mittuniversitetet.

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Håkan Olin, professor, forskningscentrum FSCN

Kontaktperson HEMAB:  
Jonathan Grip, utvecklingschef
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och DUVKOM-projektet bidra till att vi stärker vårt 
ledarskap. 

Att utbyta erfarenheter med de två andra kommuner-
na ser hon som en annan stor fördel för Härnösands 
kommun.

– Vi har liknande utmaningar och kan vara ett stöd för 
varandra i arbetet. 

Under projektets gång får kommunerna kontinuerlig 
feedback från doktoranderna.

– Det kommer att komma fram mycket kunskap om hur 
digitalisering i skolan kan gå till och hur man kan leda 
sånt arbete. Det kommer vi att återkoppla till kommu-
nerna, säger Jimmy Jaldemark. 

Härnösands kommun satsar 500 000 kronor under en 
fyraårsperiod för att finansiera projektet. Timrå kom-
mun satsar samma summa, medan Sundsvall bidrar med 
en miljon kronor. Mittuniversitetet satsar lika stora delar 
som kommunerna tillsammans, två miljoner kronor.

DUVKOM Digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna

Hur kan skolan i Härnösands kommun bli ännu 
bättre på digitalisering? Det är utgångspunkten 
för projektet DUVKOM, ett samarbete mellan 
Härnösands kommun och Mittuniversitetet. 

– Ett jättespännande projekt, men det viktiga är 
inte projektet i sig. Det viktiga är vad som händer 
ute i verksamheterna, att det leder till resultat där, 
säger projektledaren Jimmy Jaldemark. 

Att samhället digitaliseras i snabb takt har knappast 
undgått någon. Det gäller också det svenska utbild-
ningsväsendet. Uppdraget att digitalisera skolan finns 
med i läroplanerna, och de svenska klassrummen fylls i 
allt större utsträckning av läsplattor, datorer och smarta 
telefoner. Men hur ska den digitala tekniken användas 
bäst inom skolan – och hur kan kommunernas ledare bi-
dra till det? De frågorna står i centrum för DUVKOM, 
digitalisering av utbildningsväsendet i kommunerna, ett 
projekt där även Timrå och Sundsvalls kommun ingår. 
Kommunerna har gått samman med Mittuniversitetet 
för att stötta utvecklingen av den digitala pedagogiken i 
för-, grund- och gymnasieskolan. 

Tre doktorander har rekryterats till projektet. Doktoran-
derna kommer att fokusera på hur digitaliseringsarbetet 
leds ute i kommunerna. 

– Klassrummet är inte i fokus för oss. Vi tittar på hur 
man kan stärka ledarskapet. 

I ledet mellan rektorer och förvaltning finns det mycket 
outforskat. Det är nyckeln till bra utveckling i skolan, 
säger Jimmy Jaldemark. 

Han menar att frågan om digitalisering i skolan är 
mycket mer än bara en teknikfråga.

– Att man petar in maskiner i skolan är en sak. Det in-
tressanta är vad man gör med den här tekniken och vilka 
effekter det får för lärandet. 

En referensgrupp med kommunrepresentanter kommer 
att träffa doktoranderna under projektets gång. 

–  De här kommunerna har tidigare varit konkurren-
ter. Nu delger man varandra och delar lösningar, säger 
Jimmy Jaldemark. 

Pia Liljeström är utvecklingsstrateg på skolförvaltning-
en i Härnösands kommun. Hon ser flera fördelar med 
projektet – både på kort och lång sikt. 

– Vi har ett uppdrag att jobba på vetenskaplig grund 
i allt vi gör. Skolan och förskolan har en resa att göra 
när det gäller digitalisering. Där kommer forskningen 

DUVKOM
Mål: Att stötta utvecklingen av den 
digitala pedagogiken i för-, grund- och 
gymnasieskolan.

Tidsperiod: 1 juli 2018 – 30 juni 2022

Finansiering från samverkansavtalet: 
0,5 miljoner kronor

Total finansiering: 4 miljoner kronor

Kontaktperson Mittuniversitetet: 
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik 

Kontaktperson Härnösands kommun: 
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg på 
skolförvaltningen

Stärkt ledarskap ska hjälpa 
skolan i Härnösand att 
digitaliseras 
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MiLo 
utvecklar ny 
teknik för 
mätning och 
övervakning 
av miljön 
  

MiLo Miljön i kontrolloopen

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har 
stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets 
satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare 
med ny sensorteknologi mäta miljöparametrar i 
realtid över stora områden. Detta skapar helt nya 
möjligheter att använda denna information för 
beslut och styrning av industri och samhälle för att 
kunna minska negativ miljöpåverkan. Satsningen 
sker i samarbete med Härnösands kommun och 
ett antal företagspartners.

I MiLo undersöker forskarna vid Mittuniversitetet 
bland annat en digital mätmetod för att upptäcka giftiga 
utsläpp i miljön, både på land och i hav. 

– Tekniken som vi utvecklar, har flera alternativa 
användningsområden. Vi kan till exempel mäta lakvat-

ten vid deponier och biomassa i rötningsprocesser, där 
mätdata skickas i realtid. Vid tillverkning av biogas är 
det dessutom viktigt att gassensorer kan avslöja eventu-
ellt läckage av metan som är en mycket stark växthusgas. 
Metadata som samlas in kan sammanställas och presen-
teras som underlag för vidare beslut inom verksamheten, 
beskriver  Benny Thörnberg, docent vid forsknings-
centret STC, Sensible Things that Communicate och 
projektledare för MiLo. 

Kommunägda HEMAB, som ansvarar för teknisk 
infrastruktur såsom elnät, vatten, avlopp, fjärrvärme och 
återvinning, är en av MiLos företagspartners och har 
dessutom en plats i projektets styrgrupp. 

– Vi är väldigt intresserade av vad sensortekniken kan ge 
för möjligheter i vår i verksamhet. Det ska bli spännande 

att tillsammans med Mittuniversitetet hitta ett mätom-
råde där vi tillsammans kan bidra till ett mer hållbart 
samhälle med hjälp av digitalisering, säger Jonathan 
Grip, utvecklingschef och samordningsansvarig för 
MiLo hos HEMAB. 

Intresset för att utveckla effektivare metoder för mil-
jömätningar är stort från regionens företag, vilket utgör 
en viktig del av forsknings- och utvecklingsarbetet. Mål-
sättningen i projektet är att bidra till nationella investe-
ringar och nyetableringar i regionen inom mätteknik för 
miljö

– Projektet kommer att ge Mittuniversitetet en möjlig-
het att ta en ledande roll i Sverige inom miljömätning, 
tillsammans med våra privata och offentliga aktörer i 
regionen, säger Benny Thörnberg.

I Milo ingår även att utveckla tekniker för 
3-dimensionell avbildning av Sundsvall Timrå 
Airport för att säkerställa identifiering av till 
exempel människor, servicefordon, flygplan, 
djur och främmande föremål på rullbanorna. 
Forskarna ska även utveckla mätsystem för att 
förutse isbildning och kvalitetssäkra snö på 
flygplatsers rullbanor och i skidanläggningar. 
Dessutom utvecklas ljudmätningar i industri-
ella miljöer för att kunna identifiera var och 
vad som orsakar ljudföroreningar.

MiLo - Miljön i kontrolloopen
Mål: Att med ny sensorteknologi mäta 
miljöparametrar i realtid över stora områden med 
målet att använda denna information för beslut 
och styrning av industri och samhälle för att kunna 
minska negativ miljöpåverkan.

Projektperiod: Nov 2018 – feb 2022

Finansiering från samverkansavtalet: 900 000 kr

Total finansiering: 46 miljoner kronor

Övriga finansiärer: EU:s regionala utvecklingsfond, 
Region Västernorrland, Sundsvalls kommun, Timrå 
kommun.

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Benny Thörnberg, forskningscentret STC – 
Sensible Things that Communicate

Kontaktperson HEMAB: Irene Hedlund, 
affärsområdeschef Återvinning
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DEVA-Tech

Ett konferensrum på Technichus har inretts med växter och organiska 
former för att skapa ett klimat som är bättre för människor och miljö. 
Miljön i rummet jämförs med ett traditionellt konferensrum med fyr-
kantiga former.

Visualisering i skolan

Förstudien har testat alternativa lärandemetoder via ett 
digitalt läromedel. Två olika metoder att lära sig geome-
tri i matematik i har använts och utvärderats, traditionell 
undervisning jämfört med 3D-visualisering. 

Regionala strategiska nätverk  
för innovativa affärsmodeller

Projektet har kartlagt tidigare forskning om affärs-
modell-innovationer kopplat till nätverkssamarbeten 
inom kulturella och kreativa näringar. Projektet har 
också identifierat vilka hinder som behöver överbryg-
gas och vilka möjligheter som kan finnas för strate-
gisk samverkan kring utveckling av affärsmodellinn-
ovationer, nya samarbeten och affärer bland delvis 
konkurrerande företag och organisationer.

Turism och hållbar utveckling  
i Härnösand och Höga Kusten

Turismen i Höga Kusten är väldigt koncentrerad till världsarvsområdet 
och speciellt Skuleskogens nationalpark. Projektet har tittat på vilka 
strategier som kan användas för att få en hållbar utveckling och sprida 
besöken över hela Höga Kustenområdet och under hela året. 

Samlade projekt Härnösand och Mittuniversitetet

Entreprenörer MellanRum, kreativitet  
och förståelse

Syftet med projektet har varit att fördjupa förståelsen för på vilket sätt 
en lärandemiljö kan planeras, utformas och byggas så att den skapar 
möjligheter för ett entreprenöriellt lärande där förmågor som kreativitet, 
förståelse och kritiskt tänkande särskilt fokuseras.

Besöksnäringscollege

Förstudien har tagit fram en nationell omvärldsanalys av utbildning-
ar inom besöksnäringen, från gymnasial skola, yrkeshögskola och 
andra utbildningsaktörer. Den beskriver också forskningsinstitutets 
ETOUR:s organisation, roll och fokus i ett framtida besöksnärings-
college.

Projektperiod: 1 feb 2017 – 31 mars 2017

Finansiering från samverkansavtalet: 80 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet: Robert Pettersson

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Marcus Selin, chef för arbetslivsförvaltningen

Projektperiod: 1 apr – 30 okt 2016

Finansiering från samverkansavtalet: 250 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Edith Andresen, Institutionen för ekonomi, geografi, juridik  
och turism

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen

Projektperiod: 1 jan – 30 sep 2019

Finansiering från samverkansavtalet: 350 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Dimitri Ioannides, forskningscentrum Etour Östersund

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Anneli Kuusisto, utvecklingsstrateg, tillväxtavdelningen

Projektperiod: 1 juni – 15 dec 2017

Finansiering från samverkansavtalet: 400 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Lena Boström, Institutionen för Utbildningsvetenskap och Mårten 
Sjöström, Institutionen för Informationssystem och teknologi

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg, skolförvaltningen och Björn 
Ärnström, lärare på Wendela Hellmanskolan

Projektperiod: 7 jan 2019 – 31 dec 2020

Finansiering från samverkansavtalet: 400 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet: Lena Lorentzen, Institutionen för design

Kontaktperson Technichus: Marcus Claesson, vd

Projektperiod: 1 sep 2016 – 30 juni 2017

Finansiering från samverkansavtalet: 300 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Sofia Eriksson Bergström, Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktperson Technichus: David Gisselman
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Samlade projekt Härnösand och Mittuniversitetet

Spioner, Pokemons och mobiler i 
skolans värld

Spel och appar som bygger på trådlös teknik fick ett genom-
brott under sommaren 2016 då spelet Pokemon Go fick sitt 
stora genomslag. Tidigare har så kallad game based learning 
använts i mer fysiskt låsta platser. Syftet med förstudien var 
att beskriva hur implementering av mobil teknik i grund-
skolan kan stödja undervisningsprocesser som är oberoende 
av klassrummets fysiska begränsningar.

City Movements

I arbetet med Härnösands centrumutveckling finns ett be-
hov av att veta hur människor rör sig. Projektet har testat att 
med IR-kameror filma och räkna människor på vissa platser. 
Metoden visade sig fungera för att ta fram den information 
som efterfrågas utan att äventyra den personliga integriteten.

Fastighetsutveckling  
i småstadskontext

Härnösands före detta sjukhus har ett attraktivt och centralt 
läge, men är relativt outnyttjat. Förstudien har tittat på hur 
små stadsmiljöer kan bli mer attraktiva och möta de utma-
ningar de står inför genom att belysa och analysera hinder 
och möjligheter att fylla det tidigare sjukhusets lokaler med 
olika verksamheter och boenden.

Utmaning och utveckling i förskolan 
med bilderboken som verktyg

Studien har utvecklat metoder för ett aktivt arbete med bil-
derböcker med teman som exempelvis konflikter och flykt i 
en mångkulturell förskola. Målet är att genom arbetet med 
bilderböckerna skapa interkulturell förståelse och bearbeta 
erfarenheter av exempelvis krig och flykt, samtidigt som 
barnens kommunikativa verktyg utvecklas.

Projektperiod: 1 sep 2017 – 31 dec 2018

Finansiering från samverkansavtalet: 395 000 kr

Kontaktpersoner Mittuniversitetet:  
Ulla Damber, Institutionen för utbildningsvetenskap och Eva 
Nordlinder, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Malin Schéele, rektor Tullportens förskola

Projektperiod: 15 juni 2015 – 15 feb 2018

Finansiering från samverkansavtalet: 400 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Heléne Lundberg, Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg, tillväxtavdelningen

Projektperiod: 1 jan 2017 – 31 aug 2017

Finansiering från samverkansavtalet: 280 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Mattias O’Nils, Institutionen för elektronikkonstruktion

Kontaktperson HÄR Handel och Möten:  
Jon Hultman, centrumutvecklare

Projektperiod: 31 jan – 31 dec 2017

Finansiering från samverkansavtalet: 300 000 kr

Kontaktperson Mittuniversitetet:  
Jimmy Jaldemark, Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktperson Härnösands kommun:  
Pia Liljeström, utvecklingsstrateg, skolförvaltningen
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Hans-Erik Nilsson
Professor Dekan, Fakulteten för  
naturvetenskap, teknik och medier 

e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
telefon: 010-142 87 39

Peter Öhman
Professor, Institutionen för ekonomi, 
geografi, juridik och turism 

e-post: peter.ohman@miun.se
telefon: 010-142 86 77

Anneli Kuusisto
Utvecklingsstrateg 
e-post: anneli.kuusisto@harnosand.se
telefon: 0611-34 84 38
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 Kommunfullmäktige 

Tillfälligt avsteg från reglemente om ekonomistyrning 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att ändra tidpunkt för när nämnderna för kännedom ska delge 
kommunfullmäktige sin verksamhetsplan 2021 från november 2020 till 
januari 2021.  
 

Beskrivning av ärendet 
I Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun framgår under 
rubriken 3.1 ”Budgetprocess” framgår att ”Kommunfullmäktige ska senast i 
juni fastställa mål och budget (Årsplan) för kommunen för nästkommande 
år.” Vidare framgår under rubriken 3.3 ”Nämndernas verksamhetsplan” att 
” Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår för kännedom 
delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan.”.  
Med anledning av de speciella omständigheter som råder avseende Corona 
pandemin under 2020 har beslut fattats att tidsmässigt skjuta på kommunens 
budgetprocess. Detta har även rekommenderats av SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) bland annat med hänvisning till det oklara 
ekonomiska läget till följd av de åtgärder som Corona pandemin inneburit.  
Kommunens förskjutna budgetprocess inför budget 2021 innebär att 
årsplanen antas av kommunfullmäktige först i november med följden bland 
annat att nämndernas detaljbudgetarbete kan försenas. Tidigare har beslut 
tagits om att senarelägga beslut om Årsplan, se beslut 2020-04-14 § 31. 
Ovanstående senareläggning av budgetprocessen i Härnösands kommun 
innebär även att Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun 
riskerar att inte åtföljas avseende tidpunkt för då nämndernas 
verksamhetsplaner ska delges kommunfullmäktige för kännedom. Därav 
kan ett beslut om att göra avsteg från reglementet avseende detta vara på sin 
plats. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun  
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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. 
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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. 
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 och anvisningar om målarbetet till nämnderna. 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. 
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3.3 Nämndernas verksamhetsplan 

Nämnderna ska senast i november för kommande 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. 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 
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 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 

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. 
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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. 
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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 Kommunstyrelsen 

Europa direkt kontor 2021-2024 

Förslag till beslut  
Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att stödja ansökan för ett EUROPA DIREKT kontor i Härnösand,   
att medfinansiera Europa direkt Härnösand utöver EU-kommissionens 
bidrag med 229 000 kr för år 2021, med 275 300 kr för år 2022, med 288 
200 kr för år 2023 med 301 400 kr för år 2024 och 315 000 kr för år 2025,  
att kostnaden tas ur kommunstyrelsens budget 2021, samt 
att beakta fortsatt finansiering 2022-2025 i kommande budgetarbetet för 
kommunstyrelsen.   

Beskrivning av ärendet 
Härnösand har möjlighet att ansöka om att stå värd för ett Europa Direkt-kontor 
under programperioden 2021-2025. Europa Direkt-kontoren bidrar till Europeiska 
kommissionens arbete med att sprida information om EU i syfte att 
kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå. Europa Direkt-
kontorens verksamhet syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor 
genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete.   

Beslutsunderlag 
EUROPA DIREKT verkar kontinuerligt och proaktivt för att nå ut till 
människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU. Genom sin 
verksamhet sprider EUROPA DIREKT information som gör det möjligt för 
människor att fatta välavvägda beslut om EU:s framtid och att fullt ut delta i 
den europeiska demokratiska processen. 

EUROPA DIREKT ska utföra följande uppgifter: 

 Uppgift 1: Information till och kontakter med allmänheten 
 Uppgift 2: Förbindelser med lokala medier och informationsspridare 
 Uppgift 3: Medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå 
 Uppgift 4: EU i skolan 
 Uppgift 5: Främja regionala nätverk av nätverk 
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Godkända sökande kommer att benämnas samarbetsparter till EU-
kommissionen och Europaparlamentet, och kommer att ingå ett ramavtal om 
partnerskap med EU-kommissionens representation i Sverige fr.o.m. den 1 
maj 2021 t.o.m. den 31 december 2025. EU-kommissionens representation i 
Sverige förväntas finansiera 15 förslag. För perioden 2018-2020 fanns 14 
kontor i Sverige.  
 
Den utvalda samarbetsparten åtar sig att stödja EUROPA DIREKT med 
kostnader utöver EU-kommissionens bidrag med 229 000 kr för år 2021, 
med 275 300 kr för år 2022, med 288 200 kr för år 2023 med 301 400 kr för 
år 2024 och 315 000 kr för år 2025. 
 
EU-kommissionen årligt bidrag för 2022-2025: 45 600 EUR 
EU-kommissionen Bidrag för 2021 (8 månader): 30 400 EUR 
EU-kommissionen Extra engångsbidrag 2021 för ett evenemang för 
marknadsföring av EUROPA DIREKT: 4 800 EUR  

Uno Jonsson 
Tillväxtchef 

Cecilia Onselius 
Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 
Ansökan EUROPA DIREKT Härnösand 
Frågor och Svar 
Vägledning för sökande 
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VIKTIGT MEDDELANDE 

Vägledningen för sökande är en allmän användarhandledning vars syfte är att informera 
sökande om vilka regler som gäller för att lämna in förslag. 

Vägledningen handlar om bidrag som beviljas enligt bidragsförfarandet för EUROPA DIREKT, som 
förvaltas av generaldirektoratet för kommunikation via EU-portalen för finansiering och upphandling 
(nedan kallad portalen).  

Portalen är avsedd som ett praktiskt hjälpmedel för dig när du utarbetar och lämnar in ditt 
förslag. 

 Vi har begränsade resurser för att besvara direkta frågor. Försök därför först hitta information på 
egen hand. 

Alla begrepp förklaras i ordlistan. 

Information om förfarandena hittar du i onlinemanualen om finansiering och anbudsförfaranden. 
Onlinemanualen innehåller också vanliga frågor och detaljerade anvisningar om det elektroniska 

systemet för utbyte . 

En fullständig förteckning över referensdokument (lagstiftning, arbetsprogram och mallar) finns 

under rubriken ”Reference documents” (referensdokument).  

Kontakta oss direkt 

Vid behov kan du också kontakta oss (via COMM-REP-STO-GRANTS@ec.europa.eu, eller om det 
gäller it-frågor, via IT Helpdesk). 
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1. Hur lämnar du in ditt förslag? 

Alla förslag ska lämnas in direkt online via inlämningssystemet på portalen. 

Ansökningar i pappersform godtas inte.   

Gränssnittet för inlämningssystemet är endast på engelska. Du ska dock lämna in ditt 

förslag på svenska.  

Inlämningsprocessen förklaras i onlinemanualen för finansiering och upphandling 

(där finner du också detaljerade anvisningar om it-verktyget). 

Inlämningen sker i två steg: 

1. Registrera din organisation   

2. Lämna in förslaget – enligt följande: 

 Del A innehåller administrativ information om sökanden. 

Fyll i uppgifterna direkt online.  

 Del B (beskrivning av åtgärden) innehåller de tekniska delarna av 

förslaget.  

Fyll i mallen för ansökningsformuläret och ladda upp den som en pdf-fil 

(obligatoriskt). 

 Del B (bilagor och styrkande handlingar). 

Ladda upp som pdf-filer: 

o Underteckna försäkran på heder och samvete och ladda upp den som 

pdf-fil (obligatoriskt). 

o Ladda upp eventuella styrkande handlingar som pdf-filer (om relevant, 

se avsnitt 8.2 i förslagsinfordran).  

Förslaget ska lämnas in före den utsatta tidsfristen (anges i förslagsinfordran). Om 

du missar tidsfristen kommer ditt förslag automatiskt att förkastas av systemet och 

inte anses vara inlämnat. 

Förslaget måste följa sidbegränsningarna (anges i mallen för ansökningsformulär). 

Sidor utöver det tillåtna sidantalet kommer att lämnas utan avseende. 

De obligatoriska handlingarna måste laddas upp till rätt kategori, t.ex. 

ansökningsformulär under Application form, försäkran på heder och samvete under 

Declaration on honour (annars kan ditt förslag anses vara ofullständigt och därmed 

inte godtas). Eventuella styrkande handlingar (om relevant, se avsnitt 8.2 i 

förslagsinfordran) ska laddas upp som Supporting document 1, Supporting 

document 2 osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vi rekommenderar att du fyller i din ansökan i tillräckligt god tid före sista 
inlämningsdatum för att undvika tekniska problem i sista minuten. Eventuella 
tekniska problem om ansökan lämnas in i sista minuten (t.ex. överbelastning) 

är ditt eget ansvar. Tidsfristen kommer INTE att förlängas. 

 Du kan spara olika versioner av ansökan under arbetets gång, men vi 
rekommenderar att du läser igenom förslagsmallarna innan du inleder 
inlämningsprocessen online (en provtext kan laddas ned från sidan med 
referensdokument).  

 För att fylla i del A måste alla sökande vara registrerade i deltagarregistret 

och ha angett sitt PIC-nummer till samordnaren. Anknutna enheter och enheter 
som tillsammans utgör en enda sökande måste också registrera sig, men 
senare under bidragsförberedelserna.  
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1.1 Hur du förbereder inlämningen 

Det finns tre saker du ska göra innan du lämnar in ditt förslag: 

1) Läs bakgrundsdokumenten  

 

Kontrollera om  

 din organisation/ditt förslag uppfyller kriterierna för stödberättigande  

och läs igenom 

 tilldelningskriterierna, 

 kraven för finansiell och operativ kapacitet, 

 uteslutningskriterierna, 

 formkraven(tidsfrist, sidbegränsningar osv.), samt 

 annan information (t.ex. om samfinansiering). 

 

2) Skapa ett användarkonto  

För att kunna använda det elektroniska inlämningssystemet (som är det enda 

sättet att ansöka på) måste alla sökande skapa ett EULogin-användarkonto, om 

du inte redan har ett. EULogin är det tidigare ECAS-kontot. 

 

3) Registrera din organisation i deltagarregistret 

När du har skapat ett EULogin-konto kan du registrera din organisation i 

deltagarregistret. 

När du har slutfört registreringen får du en niosiffrig identitetskod för deltagare 

(PIC). Du behöver PIC-numret för att fylla i del A i ansökan.  

Du behöver också PIC-numren för eventuella anknutna enheter och enheter som 

tillsammans utgör en enda sökande för att fylla i del B i ansökan 

(ansökningsformuläret). Det innebär att de också måste registrera sig i 

deltagarregistret.  

 

 

 
1.2 Hur du fyller i ansökan 

 

 

 

 

 

Del A – Administrativa formulär 

 

 Du behöver inte slutföra registreringsprocessen under ett enda tillfälle. Du kan fylla i en 

del av uppgifterna, spara dem och fortsätta senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 För att ditt förslag ska ha bästa möjliga chans att bli utvalt för finansiering är det 
viktigt att du kontrollerar att förslaget är 

 relevant – att de relevanta målen för förslagsinfordran behandlas, 

 fullständigt – att förslaget innehåller all relevant information, att det följer 
formatet i mallen i del B och att du laddar upp alla nödvändiga uppgifter,  

 klart och koncist – att förslaget ska vara fullständigt betyder inte att du ska ta 
med så mycket information (så många ord) som möjligt. Förslaget måste vara 

enkelt att förstå, precist och inriktat på sakinnehållet. Respektera 
sidbegränsningen. Upprepa inte samma information.  
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Del A i förslagsmallen i inlämningssystemet måste fyllas i direkt online. 

Fullständiga anvisningar om hur du fyller i ansökan finns under Visit our How to 

user guide” (användarhandledning) på förslagsmallens vänstra sida. Nedan finner du 

närmare anvisningar om vilka uppgifter du ska ange i vissa fält. 

 

När du har angett ditt PIC-nummer (se avsnitt 1.1 för information om PIC-nummer) 

ska du göra följande:  

1. Välj din roll – Main contact (huvudsaklig kontaktperson) eller Contact person 

(kontaktperson). Det vanligaste är att man väljer rollen Main contact. Om du 

beslutar att använda rollen Contact person, glöm inte att lägga till en annan 

person i din organisation som Main contact i nästa steg innan du lämnar in 

förslaget. 

2. Fyll i fältet Acronym (förkortning). Du kan välja vilken förkortning du vill. Den 

hjälper dig att hitta ditt förslag om du ansöker om andra bidrag via 

inlämningssystemet på portalen. 

3. Fyll i fältet Summary (sammanfattning). I det här fältet lämnar du information 

om vilken region din ansökan gäller. Välj en av regionerna i förteckningen i 

textrutan ”Viktiga fakta” i förslagsinfordran. 

4. Klicka på Next-knappen (nästa). Du uppmanas att godkänna en 

ansvarsfrihetsskrivning om du vill fortsätta med ditt förslag. Det leder dig till nästa 

steg där du bekräftar din organisation och klickar på Next-knappen. 

 

 

 

5. Nu är det dags att fylla i de administrativa formulären. Klicka på knappen Edit 

forms (redigera formulär). 
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För att börja fylla i formuläret använder du navigeringsknapparna på bannern och går 

igenom de olika avsnitten.  

 
 

6. Klicka på knappen Show (visa) för att fylla i fälten i avsnittet General 

information (allmän information). 
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7. Förkortningen i fältet Acronym kopieras automatiskt från föregående avsnitt. 

8. Förslagets titel i fältet Proposal title bör vara det EUROPA DIREKT-namn du 

föreslår. Namnet måste vara ”EUROPA DIREKT” följt av en välkänd plats, t.ex. en 

stad, en region eller ett visst område: EUROPA DIREKT Berlin, EUROPA DIREKT 

Kärnten, EUROPA DIREKT Valle d’Aosta osv.  

9. Löptiden i månader är fast. I fältet Duration in months bör du ange ”56” 

månader, eftersom det är löptiden för det ramavtal om partnerskap som ingås 

med godkända sökande. 

10. I fältet Free keywords kan du lägga till nyckelord, t.ex. kommunikation, 

kontakter, målgrupp, information. 

11.  I Abstract kan du sammanfatta ditt förslag på svenska, t.ex. EUROPA DIREKT 

kommer att agera proaktivt för att nå ut till människor i mitt område, så att de 

kan fatta välavvägda beslut om EU:s framtid och delta fullt ut i den europeiska 

demokratiska processen.  

12. Klicka på knappen Show (visa) för att fylla i fälten i avsnittet ”Participants & 

contacts” (Deltagare och kontaktpersoner). 

13. Klicka på Show igen. Dina administrativa uppgifter kopieras automatiskt från 

föregående avsnitt. 
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14. Om du ansöker via en viss avdelning i din organisation kan du fylla i det här. Om 

inte, klickar du på rutan ”not applicable” (ej tillämpligt). 

15. Skrolla ned på sidan och fyll i uppgifter om den person som är ansvarig för 

förslaget (”Huvudsaklig kontaktperson” från steg 1). 

Kontaktuppgifter 

Försäkra dig om att den e-postadress du anger är korrekt, fungerar och kontrolleras 

regelbundet – vi kan behöva kontakta dig för mer information när vi utvärderar ditt 

förslag.  

Del B i förslagsmallen i inlämningssystemet — Beskrivning av åtgärden. 

Du måste ladda upp de dokument du har fyllt i:  

Ansökningsformulär. 

Försäkran på heder och samvete, undertecknad och skannad. 

Eventuella andra styrkande handlingar enligt avsnitt 8.2 i förslagsinfordran, 

t.ex. meritförteckning för chefen för EUROPA DIREKT-kontoret (om det 

krävs enligt avsnitt 8.2 i förslagsinfordran). 

 

1.3 Hjälp  

Försök i första hand hitta information på egen hand i denna handledning och 

andra dokument.  

 Onlinemanual  

 Frågor och svar på webbplatsen för kommissionens representationskontor 

på https://ec.europa.eu/sweden/europadirekt (frågorna måste skickas senast 

den 8 oktober 2020)  

 Portalen: Vanliga frågor (för allmänna frågor). 



EU-bidrag: EUROPA DIREKT Vägledning för sökande 

10 av 12 

Om du inte hittar den information du söker kan du kontakta oss via  

 IT Helpdesk — för tekniska frågor om inlämningssystemet (glömda 

lösenord, åtkomsträttigheter och åtkomstroller, tekniska aspekter av 

förslagsinlämningen osv.).  

 Andra frågor – använd vår e-post: COMM-REP-STO-GRANTS@ec.europa.eu  

 

 

 

 

1.4  Inlämning – Mottagningsbevis  

När du har lämnat in förslaget får du ett mottagningsbevis via e-post (med datum och 

tid för din ansökan). 

 

 

 

 

 

2. Information om resultaten av utvärderingen  

När du har lämnat in ditt förslag kommer du normalt inte att höra från oss förrän 

utvärderingen är gjord – om vi inte behöver klargöra frågor om exempelvis 

stödberättigande eller begära ytterligare information. 

Vi kommer att kontrollera att förslaget uppfyller kraven för stödberättigande och 

formkraven samt utvärdera det med beaktande av de tilldelningskriterier som anges i 

förslagsinfordran.  

Besked om förslag som inte godkänns i utvärderingen kommer att ges skriftligen i 

slutet av utvärderingen. 

 

 

 

 

 

3. Slutliga rättsliga kontroller  

När som helst under bidragsförfarandet kan kontrolltjänsten vid 

genomförandeorganet för forskning (nedan kallad EU:s kontrolltjänst) kontakta 

sökanden, (eventuella) anknutna enheter och enheter som tillsammans utgör en enda 

sökande (i förekommande fall) och begära handlingar som styrker rättslig existens 

och ställning. Begäran görs genom registrets meddelandesystem och skickas till den 

e-postadress som anges för sökandens kontaktperson i registret. Det är sökandens 

ansvar att uppge en giltig e-postadress och att regelbundet kontrollera e-posten. 

 För att säkerställa lika behandling av alla sökande kan vi INTE besvara frågor om 

resultatet av förslagsinfordran förrän utvärderingen har avslutats. 

 

 

 

 Om du inte får ett e-postmeddelande med ett mottagningsbevis betyder det att din 

ansökan INTE har lämnats in. 

Om du tror att detta beror på ett fel i det elektroniska inlämningssystemet ska du 
omedelbart lämna in ett klagomål till IT Helpdesk, där du förklarar omständigheterna och 
bifogar en kopia av förslaget (om möjligt även skärmbilder för att visa vad som hänt). 

 

 

 

 

 

 Vid frågor som gäller inlämningen av förslag måste referensnumret för förslagsinfordran 
anges tydligt ED-SE-2020. 
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De handlingar som EU:s kontrolltjänst kan begära finns förtecknade i EU:s bidrags- 

och upphandlingsregler om validering av juridiska enheter, utseende av LEAR-

företrädare (utsedd företrädare för en rättslig enhet) och bedömning av finansiell 

kapacitet.  

Samtidigt kommer du att uppmanas att utse din LEAR-företrädare och vi kommer att 

slutföra de obligatoriska rättsliga kontrollerna (validering av juridisk enhet, operativ 

och finansiell kapacitet, uteslutning och dubbelfinansiering).  

Om ditt förslag godkänns och alla krav är uppfyllda får du en inbjudan att ingå ett 

ramavtal om partnerskap, följt av ett särskilt bidragsavtal baserat på den årliga 

kommunikationsplanen för 2021 (undertecknas först av sökanden och därefter av 

kommissionen).  

 

 

 

 

 

 

 

4. Sökande: vad är en anknuten enhet och en enda sökande? 

Stödberättigade sökande (se avsnitt 6.1 i förslagsinfordran) får ansöka om bidrag 

- ensamma, 

- tillsammans med anknutna enheter,  

- tillsammans med flera enheter som utgör en enda sökande. 

Om du ansöker tillsammans med anknutna enheter eller som en enda sökande ska du 

ange dessa enheter i den relevanta delen i din ansökan. När 

bidragsöverenskommelsen har undertecknats blir de gemensamt ansvariga för 

EUROPA DIREKT-verksamheten (enligt den årliga kommunikationsplanen i 

ansökningsformuläret, som blir en bilaga till bidragsöverenskommelsen om projektet 

väljs ut för finansiering).  

 

4.1 Anknutna enheter 

En enhet som är anknuten till en sökande är en enhet som uppfyller de kriterier för 

stödberättigande och uteslutning som är tillämpliga på de sökande. Anslutna enheter 

har en strukturell koppling till bidragsmottagaren, i synnerhet en rättslig eller 

kapitalmässig koppling, som varken är begränsad till den aktuella åtgärden eller 

uteslutande har skapats för att genomföra åtgärden. Detta betyder att kopplingen ska 

finnas oavsett om bidraget beviljas eller inte. Kopplingen ska finnas före 

förslagsinfordran och även efter det att åtgärden avslutats.  

Enheter som är anknutna till en bidragsmottagare kan t.ex. vara följande: – Enheter 

som direkt eller indirekt kontrolleras av bidragsmottagaren (dotterbolag eller primära 

dotterbolag). De kan också vara enheter som kontrolleras av en enhet som 

kontrolleras av bidragsmottagaren (dotter-dotterbolag eller sekundära dotterbolag) 

och detsamma gäller för andra kontrollnivåer. – Enheter som direkt eller indirekt 

kontrollerar bidragsmottagaren (moderbolag). Likaså kan det röra sig om enheter 

som kontrollerar en enhet som kontrollerar bidragsmottagaren. – Enheter under 

samma direkta eller indirekta kontroll som bidragsmottagaren (systerbolag).  

 En begäran om styrkande handlingar innebär inte att sökanden har godkänts. 

 

 Bestämmelserna i mallarna till bidragsavtal (ramavtal om partnerskap och särskild 
bidragsöverenskommelse) är obligatoriska och gäller samtliga bidragsmottagare.  
Godkända sökande kommer att få tillgång till mallarna för ramavtalet om partnerskap 
och det särskilda bidragsavtalet i god tid. 
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Kopplingen kan också definieras av ett medlemskap, dvs. att bidragsmottagaren är 

rättsligt definierad som till exempel ett nätverk, ett förbund eller en sammanslutning 

vari de föreslagna anknutna enheterna också deltar, eller att bidragsmottagaren 

deltar i samma enhet (t.ex. nätverk, förbund, sammanslutning) som de föreslagna 

anknutna enheterna. 

 

4.2 Enda sökande 

En enda sökande (som, om organisationen blir godkänd, blir enda bidragsmottagare) 

är en enhet som utgörs av flera enheter (en grupp enheter), som tillsammans 

uppfyller kriterierna för att tilldelas bidraget. De måste uppfylla kriterierna för 

stödberättigande och uteslutning precis som alla anknutna enheter, men måste även 

uppfylla urvalskriterierna, och deras förslag måste uppfylla tilldelningskriterierna. En 

strukturell koppling mellan enheterna kan skapas med det enda syftet att genomföra 

den åtgärd som är föremål för bidragsansökan. 

 

 
 Anknutna enheter och enheter som tillsammans utgör en enda sökande ska anges i del B 

i förslaget – Ansökningsformulär, med namn och PIC-nummer. Anknutna enheter och 
enheter som tillsammans utgör en enda sökande måste därför också registrera sig i 
deltagarregistret (se avsnitt 1.1.3). 

  Anknutna enheter måste uppfylla kriterierna för stödberättigande och uteslutning. 
Enheter som tillsammans utgör en enda sökande måste även uppfylla urvalskriterierna. 
Därför ska anknutna enheter och enheter som tillsammans utgör en enda sökande 
underteckna försäkran på heder och samvete (bilaga 2 till förslagsinfordran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 
GENERALDIREKTORATET FÖR KOMMUNIKATION  
 
Representation och kommunikation i medlemsstaterna  
Representationen i Sverige 
 

 

FÖRSLAGSINFORDRAN ED-SE-2020 

 
FRÅGOR och SVAR 

 
Senaste uppdatering: 9 september 2020 

 
 
 

1. Det står i förslagsinfordran att sökanden måste garantera att de resurser som behövs 
för att genomföra åtgärden inte enbart finansieras av EU bidraget. Vi undrar därför 
om det finns något procentuellt önskemål eller förslag på hur stort bidragsmottagare 
finansiella bidrag ska vara? Gällande att "delta i samfinansiering av den årliga 
kommunikationsplanen" tolkar vi det som att vi gör det med vår egen medfinansiering/ 
finansiella bidrag. Stämmer det? 
 
Det finns ingen fast procentsats för samfinansieringen från värdorganisationens sida. 
Däremot är det obligatoriskt att värdorganisationen bidrar ekonomiskt till åtgärden för att 
genomföra den framgångsrikt. 
 
 

2. Vilka typer av finansiella bidrag godkänns förutom kontanta medel. Kan det 
exempelvis röra sig om att man får sponsrad lokalhyra, eller att man går in med egen 
tid? 
 
Enligt avsnitt 11.2 i förslagsinfordran kan samfinansieringen av åtgärden ske med: 

 bidragsmottagarens egna medel,  

 ekonomiskt stöd från tredje part. 
 
Samfinansieringen kan också omfatta naturabidrag från tredje part, t.ex. icke-finansiella 
resurser som tredje part utan kostnad ställt till förfogande för bidragsmottagaren.  
 
Även om naturabidrag är tillåtna bör sökanden inte lämna uppgifter om dem. 
 
I ansökningsformuläret och mer specifikt i avsnitt III.3 ska sökanden lämna uppgifter endast 
om sitt finansiella bidrag inklusive annan extern finansiering från tredje part (om tillgänglig) 
som redan är bekräftad vid tidpunkten för inlämnande av förslag (se även avsnitt IV.2.1). 
 
 



3. Är det vi själva som upprättar en kommunikationsplan kopplat till de 5 centrala 
uppgifterna? Finns det någon uppställning av budget som visar hur mycket som ska gå 
till de olika delarna? 
 
Sökanden måste utarbeta och beskriva den årliga kommunikationsplanen med hänsyn till att 
budgeten är tillräcklig för alla fem uppgifterna som helhet. Det finns ingen uppställning av 
budget. 
 
 

4. Hur kan man fylla i PDF-dokumenten? Finns det något Word-format? 
 
Det går inte att fylla i PDF-dokumenten. Sökande bör besöka https://ec.europa.eu/info/ 
funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-se-2020  och följa 
förfarandet för inlämnande av förslag. Där kan man ladda ner dokumenten i Word-format 
som kan fyllas i. Dokumenten ska laddas därefter upp som PDF-filer. Mer information om 
hur man gör för att lämna in förslag finns i vägledningen för sökande. 
 
 

5. Angående förslagsinfordran ED-SE-2020 undrar vi över definitionen av ”allmänheten”. 
Till följd av Covid-19, återhämtningsplanen samt att flera av prioriteringarna för 2019-
2024 berör företag undrar vi huruvida det är möjligt att inkorporera företag och 
entreprenörer i begreppet ”allmänheten” och rikta planerade aktiviteter mot denna 
målgrupp i den årliga kommunikationsplanen. Är detta möjligt, hur definieras 
begreppet ”allmänhet”? Har Europa Direkt-kontoren möjlighet att anordna aktiviteter 
riktade mot specifika målgrupper/delar av allmänheten beroende på vilka politiska 
prioriteringar som ligger i fokus inför respektive årliga kommunikationsplan? 
 
Enligt punkt 2.1 i förslagsinfordran, är EUROPA DIREKT-kontorens uppdrag tydligt kopplat 
till medborgarna och det är så begreppet ”allmänheten” ska tolkas i texten. 
 
Allmänheten kan nås antingen direkt eller genom relevanta informationsförmedlare och 
intressenter. Den sökande kan fastställa särskilda målgrupper för den verksamhet som 
organiseras inom ramen för uppgift 1 (Information till och kontakter med allmänheten), under 
förutsättning att målgruppen är väl motiverad och verksamheten organiseras i enlighet med 
EUROPA DIREKT-kontorens allmänna uppdrag. 
 
 

6. We haven’t had an EDIC office before but would like to apply. Is it possible to expand 
the geographic area covered by the EDIC if more municipalities would like to join 
during for example year 3? We don’t know yet if others would like to join us in our 
application and our democratic processes are too slow to include more municipalities at 
this moment. 
 
No, this is not possible. If you are applying alone and your application is successful, you are 
not able to share responsibility for EUROPE DIRECT activities with any other entities. After 
signing the Framework Partnership Agreement, you become fully responsible towards the 
Commission during the whole programme period. This full responsibility remains even if you 
organise an activity outside your original catchment area, which would only be possible upon 
the Representation’s approval. 
 



If you are applying with affiliated entities or as a sole applicant, you need to identify these 
entities from the beginning, in the relevant part of your application. After grant signature, 
they become jointly responsible for EUROPE DIRECT activities during the whole 
programme period. Please check the Guide for applicants for more information on affiliated 
entities and sole applicants. 
 
 

7. It is unclear what you mean by project leader experience for the EDIC responsible 
person. Does it have to be project leader experience from EU projects or is it ok if the 
person has been project leader for another type of externally funded international 
project or if someone has been a process leader and developed other project leaders in 
the EU field for several years? 
 
According to point 8.2 in the Call for proposals, the EUROPE DIRECT manager should have 
previous proven experience as a project manager of at least 2 years, without any further 
specifications. Therefore, it is not mandatory to have experience in EU projects in particular. 
 
Please bear in mind, however, that if professional experience is not linked to the EU, then the 
requirement for EU knowledge should be proved by relevant education or training. 
 
 

8. In our municipality we have communicators working with the webpage and social 
media contacts separately. It will therefore not be possible to get a responsible person 
that have for example both knowledge of EU, project leader experience and have 
worked with the web and social media. However, we could have several persons 
included in the EDIC and thereby be able to get all the qualifications needed. Is that 
compatible with the rules? 
 
According to point 8.2 in the Call for proposals, the EUROPE DIRECT manager should 
oversee all internal and external communication of EUROPE DIRECT. Therefore, the 
EUROPE DIRECT manager should be the responsible person for website and social media, 
even if more persons are appointed by the host structure to assist with these tasks. 
 
Please note that, unlike in the previous generation, no CVs for any other members of 
EUROPE DIRECT are required. The EUROPE DIRECT manager should have all the 
responsibilities and all the requirements as stated in the Call for proposals, and it is only 
his/her CV that is required (and only upon the Representation’s request at a later stage). 
 
 

9. Hur många sökande vet ni att det finns i dagsläget? 
 
Tyvärr kan vi inte offentliggöra denna typ av information. 
 
 

10. Finns det utgångspunkter kring kontoren kring omfattning av storlek på geografiskt 
eller demografiskt område? 
 
Nej, det finns inte. Tilldelningskriterierna för att välja ut våra samarbetsparter anges i punkt 
9.1 i förslagsinfordran, inklusive information om den geografiska fördelningen. 



 
 

11. I förslaginfordran står det att ”Direkta aktiviteter i skolor får dock inte utgöra 
huvuddelen av EUROPA DIREKT-kontorets verksamhet”. Hur stor del av vår 
verksamhet får bestå av aktiviteter i skolan? Hur ska de fem centrala uppgifterna 
prioriteras och hur tycker ni att tiden ska fördelas mellan dessa? 
 
Så länge alla fem centrala uppgifter utförs kan den sökande prioritera dessa enligt eget 
önskemål. Det finns ingen fast procentsats angående den tid som ska fördelas mellan dem. 
Däremot får den sökande inte begränsa hela sin verksamhet till skolor utan verksamheten 
måste även inbegripa allmänheten eller andra särskilda målgrupper på ett välbalanserat sätt. 
 
 

12. Fungerar Europa Direkt-kontoren som Europakommissionens röst regionalt eller hur 
ser man på dessa kontor? 
 
EUROPA DIREKT-kontoren varken företräder EU eller uttalar sig på EU:s vägnar. Läs mer 
om bestämmelsen om oberoende i avsnitt 2.6 i förslagsinfordran. 
 
 

13. Kommer rollen att skilja sig från de befintliga Europa Direkt-kontoren? 
 
Uppdragen för EUROPA DIREKT-kontoren under den nya programperioden beskrivs i 
avsnitt 2.1 i förslagsinfordran. Det görs ingen skillnad i uppdragen mellan de kontor som var 
med i tidigare generationer och de nya kontoren. 
 
 

14. Hur sker samverkan mellan de olika 15 kontoren som ska finansieras?  Väljer de själva 
utifrån sin beviljade ansökan hur de ska verka eller är ska de ske i samordning på 
något sätt? 
 
Samverkan mellan de olika EUROPA DIREKT-kontoren uppmuntras starkt, särskilt om de 
geografiskt ligger nära varandra. Detta samarbete får sin grund i de samordnings- och 
utbildningsmöten som anordnas av EU-kommissionen samt genom större projekt som 
engagerar fler än ett EUROPA DIREKT-kontor. Nätverket samordnas av en anställd i EU-
kommissionens representation i Sverige. 
 
 

15. Vi har fått uppfattningen att under nästa programperiod 2021-2027 kommer 
kommunikationen vara mer integrerad i styrdokument och i EU arbetet generellt. I och 
med att kommunikationen ska vara mer samordnad ska medborgarna i EU länderna 
också ha en väg in nationellt. Hur kopplar dessa kontor till en eventuell nationell väg 
in? 
 
EUROPA DIREKT-kontoren verkar kontinuerligt och proaktivt för att nå ut till medborgarna 
och få dem att känna sig mer delaktiga i EU. Inom denna ram, strävar de efter samarbete med 
andra EU-nätverk, lokala kontaktpunkter samt EU-kommunikatörer i olika myndigheter i 
Sverige. Läs mer om uppdragen för EUROPA DIREKT i avsnitt 2.1 i förslagsinfordran. 
 



16. Är ansvarig för Europa Direkt-kontor heltidsanställda eller är det något som man ses 
göra på sidan om ens övriga jobb? 
 
Det finns inget krav på ett minimiantal arbetstimmar för den EUROPA DIREKT-ansvarige. 
Däremot kan det bli svårt att göra det ”på sidan om ens övriga jobb” om man tar hänsyn till 
EUROPA DIREKT-kontorets alla centrala uppgifter och grundläggande krav som beskrivs i 
avsnitt 2.2 och 2.4 i förslagsinfordran. 
 
 

17. Om vi inte haft ett kontor tidigare och därför ska etablera ett nytt, är kravet att vi ska 
kunna svara på allmänhetens frågor och ha telefonlinje osv. på plats från 1 maj? Skylt 
osv kommer ta ett tag att beställa, likaså telefonlinje osv. Skulle det vara ok att i 
anslutning till etablering i mitten på t.ex. maj ha allt på plats? De första dagarna 
kommer en stor del av arbetet gå till pressmeddelanden och själva etableringen och få 
funktioner på plats. 
 
EUROPA DIREKT-kontoret bör bli fullt operativt i enlighet med det särskilda bidragsavtalet. 
Om ett problem av oförutsedd natur hindrar kontoret från att starta verksamheten den 1 maj 
2021 som anges i det särskilda bidragsavtalet, bör kontorets värdorganisation omedelbart 
informera EU-kommissionens representation i Sverige och komma överens om en lösning. 
 
 

18. Kan ett Europa Direkt-kontor ha semesterstängt t.ex. i juli månad? 
 
I princip kan ett EUROPA DIREKT-kontor endast vara stängt samtidigt som sin 
värdorganisation är stängd. Under EUROPA DIREKT-ansvariges semester eller frånvaro bör 
värdorganisationen vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att genomförandet av 
åtgärden inte påverkas, t.ex. att utse en reservkontaktperson, att komma överens med EU-
kommissionens representation i Sverige om vilka uppgifter som ska utföras under denna 
period, hur servicenivån till allmänheten kan anpassas, osv. 
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Du bör noggrant läsa igenom förslagsinfordran och vägledningen för sökande innan du fyller i 
formuläret. Du hittar frågor och svar om denna förslagsinfordran på webbplatsen för EU- 
kommissionens representation i Sverige: https://ec.europa.eu/sweden/europadirekt. 

Kontrollera 

 att du använder detta formulär för att lämna in ansökan och att formuläret är 
fullständigt ifyllt, 

 att den försäkran på heder och samvete som bifogas ansökan är undertecknad av den 
person som är behörig att ingå juridiskt bindande åtaganden på sökandens vägnar, 

 att ansökan uppfyller de villkor som anges i förslagsinfordran, 

 att ansökan lämnas in inom utsatt tidsfrist. 

Utvärderingskommittén eller, i förekommande fall, den ansvarige utanordnaren får be en 
sökande att lämna ytterligare upplysningar eller klargöra de styrkande handlingarna i ansökan, 
förutsatt att detta inte leder till någon väsentlig ändring av förslaget. 

Genom att lämna in förslaget godtar sökanden att vissa uppgifter såsom sökandens namn, ort 
och belopp (bland annat) offentliggörs via systemet för finansiell öppenhet om bidraget 
beviljas1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://ec.europa.eu/budget/fts/index_en.htm 
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I. UPPGIFTER OM SÖKANDEN 
 

De uppgifter som anges nedan kompletterar de uppgifter som du redan har lämnat online via 
DEL A på inlämningsportalen. 

 
 

1. SÖKANDENS REFERENSER 

1.1 SÖKANDENS IDENTITET 

Fullständigt officiellt namn: Härnösands kommun 

PIC-nummer: 924318045 
 

(Du får en niosiffrig identitetskod för deltagare (PIC) när du registrerar din organisation i deltagarregistret. 
Mer information finns i avsnitt 1.1.(3) i vägledningen för sökande.) 

1.2 IDENTITET FÖR ANKNUTNA ENHETER ELLER ENHETER SOM UTGÖR 
EN ENDA SÖKANDE – i förekommande fall 
(Ska i förekommande fall fyllas i av alla anknutna enheter, och/eller av alla enheter, när flera enheter 
uppfyller kriterierna för att tilldelas ett bidrag och de tillsammans utgör EN enhet, som ska betraktas som en 
enda sökande.) 

1.2.1 ANKNUTNA ENHETER ELLER ENHETER SOM UTGÖR EN ENDA SÖKANDE 

(Nr 1 – Upprepas för varje anknuten enhet/enhet som utgör en enda sökande) 

Fullständigt officiellt namn:  Härnösands kommun 

PIC-nummer: 924318045 

(Du får en niosiffrig identitetskod för deltagare (PIC) när du registrerar din organisation i deltagarregistret. 
Mer information finns i avsnitt 1.1.(3) i vägledningen för sökande.) 

Eventuell rättslig eller kapitalmässig koppling till den sökande: 

Den anknutna enheten ska lämna en kort beskrivning av den rättsliga eller kapitalmässiga kopplingen till 
sökanden, tillsammans med stadgar och/eller en konsoliderad redovisning. 

 
 

2. BANKUPPGIFTER (för betalning av bidraget) 

Bankens namn: Swedbank 

IBAN/kontonummer: 5576-5218 

 
 

3. SÖKANDENS PROFIL 

3.1 SÖKANDENS PROFIL – VERKSAMHET OCH MÅL 
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Etableringsår: 

Sökanden ska ange sin rättsliga ställning genom att kryssa för ett eller flera alternativ. 

X Offentligt organ Privaträttsligt organ med offentliga förvaltningsuppgifter 

Utbildningsanstalt  Ideell organisation 

Förbund/sammanslutning av lokala myndigheter Arbetsmarknadspart 

Annat (förklara närmare) 

Sökanden ska lämna nedan en kort beskrivning av organisationen, i förekommande fall 
även av anknutna enheter. 

Härnösands kommun ligger i Västernorrland mitt i Sverige. Här bor 
26 000 invånare varav 18 000 invånare i centrum. Härnösand tillhör 
en stor arbetsmarknadsregion med Sundsvalls kommun i söder och 
Örnsköldsviks kommun i norr och når ca 120 000 invånare inom 1 
timme genom bra kommunikationer som E4 och järnväg. Via 
Botniabanan kan man också enkelt resa till t.ex. Umeå under två 
timmar. Dessutom har vi en hamn mitt i centrum och flygplats inom 
20 minuter.  
 
Härnösand har ett rikt kulturliv med en historisk stadskärna belägen på ön Härön i Höga 
Kustens södra skärgård. Här finns en stor teater, en aktiv konsthall med internationella verk 
av Matisse och Picasso m.fl. samt det internationella danskompaniet Norrdans. Med sitt 
havsnära läge, unika butiker, evenemang, sevärdheter och vackra natur är Härnösand en 
perfekt skärgårdsdestination för att upptäcka Höga Kustens världsarv och andra utflyktsmål i 
närområdet. 
 
Härnösand är också residensstad i Västernorrlands län och Västernorrlands administrativa 
säte. Här finns en lång rad myndigheter utöver dessa Ångermanlands tingsrätt, 
Kriminalvården, Lantmäteriet, Specialpedagogiska myndigheten, Landsarkivet, SIDA m.fl.. 
 
Härnösand är dock en kommun i förändring. Den tidigare bilden av en myndighets- och 
förvaltningsstad har kompletterats med en bild av en innovativ entreprenörs- och 
småföretagarstad. Vi har ett spännande och varierat näringsliv. Härnösands kommun har som 
vision i sin tillväxtstrategi skapa "den företagsamma staden med den personliga livsmiljön" 
där vi tillsammans samarbetar  nära med näringslivet och andra aktörer för att göra Härnösand 
till en bättre kommun att leva, verka och bo i. 
 
Hållbarhet står i centrum där vi ska leva som vi lär och visa vägen, och för att nå ända fram 
behöver vi en gemensam kraft. Tillsammans får vi saker att hända – för oss och våra 
kommande generationer. 
Härnösands kommun deltar aktivt i det regionala samarbetet  där vi gemensamt med regionen 
tagit fram länets regionala utvecklingsstrategi. EUs fonder och program har under de olika 
programperioderna används flitigt för att åstadkomma både tillväxt och utveckling. EU 
arbetet har också inneburit besök till Parlamentet, kommissionen och norrländska 
gemensamma Brysselkontor för både tjänstemän och politiker. 
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3.2 PROFIL FÖR ANKNUTNA ENHETER ELLER ENHETER SOM UTGÖR EN 
ENDA SÖKANDE – i förekommande fall 

(Ska i förekommande fall fyllas i av alla anknutna enheter, och/eller av alla enheter, när flera enheter 
uppfyller kriterierna för att tilldelas ett bidrag och de tillsammans utgör EN enhet, som ska betraktas som en 
enda sökande.) 

 

VERKSAMHET OCH MÅL 

3.2.1 ANKNUTNA ENHETER ELLER ENHETER SOM UTGÖR EN ENDA SÖKANDE 

(Nr 1 – Upprepas för varje anknuten enhet/enhet som utgör en enda sökande) 

Etableringsår:1546 

Sökanden ska ange sin rättsliga ställning genom att kryssa för ett eller flera alternativ. 

X Offentligt organ Privaträttsligt organ med offentliga förvaltningsuppgifter 

Utbildningsanstalt  Ideell organisation 

Förbund/sammanslutning av lokala myndigheter Arbetsmarknadspart 

Annat (förklara närmare) 
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När som helst under bidragsförfarandet kan kontrolltjänsten vid genomförandeorganet för 
forskning (nedan kallad EU:s kontrolltjänst) kontakta sökanden och begära handlingar som 
styrker rättslig existens och ställning samt bankuppgifter. Begäran görs genom 
deltagarregistrets meddelandesystem och skickas till den e-postadress som anges för 
deltagarens kontaktperson i registret. Det är sökandens ansvar att uppge en giltig e-postadress 
och att regelbundet kontrollera e-posten. 
De handlingar som EU:s kontrolltjänst kan begära finns förtecknade i EU:s bidrags- och 
upphandlingsregler om validering av juridiska enheter, utseende av LEAR-företrädare (utsedd 
företrädare för en rättslig enhet) och bedömning av finansiell kapacitet. 
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II. OPERATIV OCH FINANSIELL KAPACITET 
 

1. OPERATIV KAPACITET 

1.1 SÖKANDENS OPERATIVA KAPACITET ATT FUNGERA SOM EUROPA 
DIREKT 

(Om sökanden ansöker tillsammans med anknutna enheter och/eller som enda sökande, ska det tydligt 
identifieras vilken av de enheter som anges i avsnitt 1.2 som är ansvarig för vilken del.) 

Sökanden ska lämna en försäkran på heder och samvete som bevis på att de operativa 
kriterier som anges i avsnitt 8.2 i förslagsinfordran är uppfyllda (se bilaga 2). 

 
Följande handlingar kan begäras från sökanden i ett senare skede: 

 
- Beskrivning av EUROPA DIREKT-kontoret, med uppgift om ort, syfte 

(tillhandahålla information, anordna evenemang eller båda), utrustning samt typ 
av lokal där EUROPA DIREKT ska inrymmas2. 

- Beskrivning3 av relevant avslutad eller pågående verksamhet under de två senaste 
åren inom offentlig kommunikation eller inom ett område som har samband med 
målen för förslagsinfordran, inbegripet resultat, tidsplan, mål, huvudsakliga 
målgrupper, budskap, kanaler och resurser. 

- Meritförteckning i Europass-format4 för den person som föreslås som den 
EUROPA DIREKT-ansvarige. 

 
- En skrivelse som intygar att den person som föreslås som den EUROPA DIREKT-

ansvarige har den kompetens och sakkunskap som krävs för att uppnå de mål som 
anges i förslagsinfordran5. 

EU-kommissionens representation kan be sökanden inkomma med fler bevis. Detta kan ske 
under eller efter utvärderingen av ansökan. 

 
När det gäller rättsliga enheter som utgör en enda sökande är ovanstående krav tillämpliga 
på dessa enheter tillsammans. 

 
 

 
 

2. FINANSIELL KAPACITET 

2.1 BEVIS PÅ SÖKANDENS FINANSIELLA KAPACITET 
(även om bidragsansökan inges av en enda sökande) 

Sökanden ska lämna en undertecknad försäkran på heder och samvete (även om 
bidragsansökan inges av en enda sökande) enligt mallen i bilaga 2 till förslagsinfordran. 

 

2 Beskrivningen får inte vara längre än en (1) sida (inklusive eventuella grafiska framställningar). 
3 Beskrivningen får inte vara längre än en (1) sida. 
4 https://europass.cedefop.europa.eu/sv 
5 Beskrivningen får inte vara längre än en (1) sida. 
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III. UPPGIFTER OM DEN ÅTGÄRD SOM BIDRAGSANSÖKAN GÄLLER 
 

 

FÖRSLAG TILL EUROPA DIREKT 

 

EUROPA DIREKT Härnösand 

Region/område där EUROPA DIREKT-kontoret finns:  

 

SE 32 Mellersta Norrland 

 
 
DEL 1: BESKRIVNING AV DET BERÖRDA OMRÅDET OCH AV 
SÖKANDENS UNIKA EGENSKAPER 

EUROPA DIREKT Härnösand kommer framför allt verka med insatser I Härnösands kommun dvs. 
(Stad, samhällen och landsbygd), men visa av aktiviteterna kommer förläggas så att hela regionen 
kan ta del av dessa. Det kan vara via webbsända seminarier eller begärd information som särskilts 
efterfrågas i regionen. 

1.1 Beskrivning av området (högst 3 sidor) 
Sökanden ska beskriva områdets lokala särdrag baserat på sin egen kunskap och/eller på officiella 
informationskällor (om sådana finns tillgängliga). De uppgifter som anges i beskrivningen måste 
vara relevanta för de aspekter som omfattas av EU:s behörighet och/eller politiska prioriteringar. 

 
Beskrivningen bör innehålla följande: 

 
a) Den socioekonomiska situationen i området, t.ex. 

 industridistrikt och/eller landsbygdsområden, 
 information om lokala transporter och anslutningsmöjligheter till den inre 

marknaden, 
 frågor relaterade till miljö och energiförsörjning 
 digitala utmaningar, och 
 utbildning (EU-ämnen i läroplaner för elever äldre än 12 år). 

 
b) Andra EU-relaterade utåtriktade verksamheter eller informationsnätverk i det berörda 

området, i förekommande fall. 
  
c) Medielandskapet, inbegripet aktiva informationsspridare och influerare. 

 
Sökanden kan ange så många lokala särdrag som anses nödvändigt. 
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Härnösand 
 
Härnösands kommun ligger vid Höga kusten mitt i 
Sverige I en stor arbetsmarknadsregion och når ca 
120 000 invånare inom 1 timme genom bra 
kommunikationer som E4 och järnväg. Via Botniabanan 
kan man enkelt resa från t.ex. till Sundsvall på 50 min, 
Kramfors inom 20 min, Örnsköldsvik inom 60 min och 
Umeå under två timmar. Dessutom har vi en hamn i 
centrum och når Sundsvall/Timrå flygplats inom 20 
minuter. Här bor 26 000 invånare varav 18 000 invånare 
i centrum. 
 
Härnösand är också residensstad i Västernorrlands län och Västernorrlands administrativa säte. 
Härnösand har en historisk stadskärna belägen på en ö i Höga Kustens södra skärgård. Med sitt 
havsnära läge, unika butiker, evenemang, sevärdheter och vackra natur är Härnösand en perfekt 
skärgårdsdestination för att upptäcka Höga Kustens världsarv och andra utflyktsmål i 
närområdet. Härnösand som är en del av Höga Kusten, en av Sveriges just nu snabbast växande 
destinationer. Besökssiffrorna ökar kraftigt varje år och ändå är vi övertygade om att det här 
bara är början. Härnösand och Höga Kusten har alla förutsättningar att bli något riktigt stort. 
 
Näringsliv  
Våra företagare och institutioner har byggt upp fina och attraktiva besöksmål, till exempel 
Hemsö fästning, Hernö gin, Härnösands Bilmuseum, det nationella Fritidsbåtsmuseet, 
Technichus Science Center och Västernorrlands Museum. För att ta nya steg har vi tillsammans 
med Kramfors, Örnsköldsviks och Sollefteå kommun bildat ett gemensamt destinationsbolag. 
Bolaget samarbetar intimt med besöksnäringens paraplyorganisation och med enskilda aktörer i 
branschen. 
 
Förutom alla myndigheter och organisationer området är Härnösand en innovativ entreprenör- 
och småföretagarstad som med nytänkande entreprenörer utvecklar framgångsrika företag. Flera 

av dessa intressanta företag som finns på den 
internationella marknaden, nämnas kan 
Absolicon solenergi som utvecklar och tillverkar 
koncentrerande solfångare för både svensk och 
internationell marknad samt  
 
Hernö Gin från lilla byn Dala har på bara några år blivit världens mest prisade 
gin.  

 
Kreativa näringar 
Den kulturella och kreativa näringen räknas till framtidens basindustri i Sverige eftersom den 
genererar innovationsdrivna tjänster med högt värde. Härnösand har en kraftfull och dynamisk 
miljö inom de kreativa näringarna med omfattande verksamhet inom både tjänstesektor, 
upplevelseföretag, mathantverkare med mera. Inom offentlig sektor finns arkiv, scenkonst, 
bibliotek, science center och museer.  
 
Nämnas extra bör Norrdans, ett danskompani som utmanar och 
hänför genom den samtida dansen. En stor del av året lämnar 
kompaniet hemmascenen i Härnösand för att turnera – regionalt, 
nationellt och internationellt. Det senaste verket Our House is on 
Fire är ett dansat klimatmanifest baserat på tal av Greta Thunberg. 
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Digitalisering 
Digitalisering och IT har en nyckelroll i framtiden. Här har Härnösand en tydlig roll som en av 
tre regionhubbar i länet med sin storskaliga offentliga sektor. Det tillsammans med flera företag 
inom kundservice, IT och andra tjänsteföretag gör att tjänstesektorn växer. Härnösands är del av 
en stark IT-region med cirka 5 000 anställda i länet. För att klara kompetensförsörjningen finns 
det bland annat behov av människor som talar andra språk. Det gör att nyanlända är en viktig 
resurs för att lösa behovet inom näringen. 
 
Härnösands bibliotek har fått 1, 5 miljoner kronor från Statens kulturråd för att utveckla sin 
verksamhet. Pengarna ska framför allt satsas på att öka den digitala tillgängligheten, både på 
Sambiblioteket, i närbiblioteken i Viksjö och Ramvik och i bokbilen. Detta innebär att Europa 
direktkontoret i Härnösand får god draghjälp av biblioteket då kontoret kommer placeras i 
samma byggnad. 
 
Cirkulär ekonom 

Strategi för grön finansiering och en investeringsplan för ett hållbart 
Europa. I Härnösand vill vi skapa norra Sveriges Foodtech-centrum, ett 
nav för forskning, utveckling och innovation inom Foodtech. 
Kommunen och regionen  vill  även skapa fler produktionsområden för 
cirkulär ekonomi genom olika kretsloppsdlingar och därmed många fler 
arbetstillfällen till hela regionen. 

I Härnösand finns redan Peckas Naturodlingar, Europas största kretsloppsodling för tomater och 
fisk. 
  
Härnösand arbetar aktivt utifrån att skapa "den företagsamma staden med den personliga 
livsmiljön". För att nå dit samarbetar kommunen nära med näringslivet och andra aktörer för att 
göra Härnösand till en bättre kommun att leva, verka och bo i. 
 
Härnösand - bygger en hållbar framtid 
 
”Härnösand - bygger en hållbar framtid”. Så lyder Härnösands kommuns vision. Vi arbetar för 
att Härnösand är och ska bli en attraktivare kommun och plats och vill göra Härnösand till en 
levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar. 
Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör och Härnösand ska ha en tätposition i arbetet med att skapa 
en hållbar framtid. Vi ska leva som vi lär och visa vägen, och för att nå ända fram behöver vi en 
gemensam kraft.  
 
Härnösands kommun blev 2015 först i Sverige med helt fossilfri 
kollektivtrafik. 2018 infördes Härnösandskortet som innebär att ett 
månadskort kostar 50 kronor. Vi satsar stort på laddstolpar för elbilar 
och det kommunala energibolaget Hemab omvandlar vårt matavfall till 
fossilfri fordonsgas. Vi har också många privata företag inom energi- 
och miljöområdet och lång erfarenhet av olika energiutbildningar.  
 
Just nu byggs en av Europas största landbaserade 
vindkraftsanläggningar och den i särklass största investeringen 
någonsin i Härnösands kommun. Totalt investeras över fem miljarder kronor. 
 
Härnösand vill även ligga i framkant även när det gäller social hållbarhet. Sedan hösten 2017 
driver kommunen tillsammans med många andra aktörer ett aktivt arbete mot kränkningar och 
sexuella trakasserier. Under hashtaggen #WeDo samlas alla aktiviteter, insatser, utbildningar 
och initiativ för att skapa ett modernt samhälle som bygger på glädje, trygghet och respekt för 
våra värderingar. 
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Tillsammans får vi saker att hända – för oss och våra kommande generationer  
 
Utbildning 
Utbildningar som grundar är en av strategiområdena i kommunens tillväxtstrategi.  
 
Härnösands kommun verkar för att ha ett utbildningssystem som möter dagens och framtidens 
kompetensbehov. Det är en förutsättning för ett samhälle i tillväxt. För att skolan ska ge en bra 
grund för kommande arbetsliv behövs en modig skola som går före och fångar möjligheter i 
samarbeten med näringslivet. En framsynt vuxenutbildning är central för Härnösands tillväxt. 
Skolan i Härnösand är aktiv inom Erasmus + och har genomfört ett flertal samarbeten och 
projekt. Glädjande ser vi att budget för Erasmus+ planeras öka. 

En värdefull tillgång för unga är Technichus. 

Technichus I Härnösand är ett Science Center med målet att på ett 
lustfyllt sätt väcka intresset för naturvetenskap och teknik för barn, 
ungdomar och vuxna. På 2000 välfyllda kvadratmeter, uppdelade på två 
våningar, blir komplicerad vetenskap enkel och rolig.  

Technichus Science Center driver flera projekt inom entreprenörskap 
och innovation. Konceptet Sommarlovsentreprenör förvaltas och 
utvecklas av Technichus och vi ingår i EU-projektet Creative 
Momentum. 

Skolan i Härnösand arbetar aktivt med att internationalisering ska vara ett centralt i 
undervisningen. Mer info i avsnittet kommunikation. 

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och 
nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 
nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån 
olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers 
innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik. 

Demokrati 
 
Härnösands kommun deltar aktivt i det regionala samarbete där vi gemensamt 
tagit fram länets regionala utvecklingsstrategi. EUs fonder och program har 
under de olika programperioderna används flitigt för att åstadkomma både 
tillväxt och utveckling. 
 

EU arbetet har samordnats av utsedd EU-samordnare som har haft huvuduppgift bevaka 
kommunens projektmedverkan men även arrangerarat besök till parlamentet, kommissionen och 
vårt gemensamma Brysselkontor för både tjänstepersoner och politiker.  
 
Via North Swedenkontoret  kan vi delta och samverka i olika nätverk och arrangemang på 
europeisk nivå för att sätta Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland 
på den europeiska kartan stärks det regionala samarbetet.   
  
Att våra medborgare med stort fokus på ungdomar i kommunen och regionen ska få tycka till 
om Europas framtid, under en två årsperiod ser vi som värdefullt. Här kommer Europa kontoret 
Härnösand vara en viktig länk i det arbetet 
 
EUROPA DIREKT Härnösand har flera aktiva informationsspridare och influerare på nationell 
och internationell nivå som vi kommer kunna integrera i arbetet.  
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1.2 Beskrivning av sökandens unika egenskaper (högst 3 sidor) 
 
Sökanden ska beskriva följande: 

 
Sina unika egenskaper och styrkor samt de eventuella kontakter som är relevanta för uppdraget 
som EUROPA DIREKT-kontor. Beskrivningen bör innehålla följan 

 
A Information om den organisation som är värd för EUROPA DIREKT- kontoret (en viss 
avdelning hos en lokal myndighet eller ett universitet osv.), och om vem EUROPA DIREKT-
kontoret kommer att rapportera till (t.ex. befattning för den person som ansvarar för att 
övervaka verksamheten), och 

 
 
B nuvarande och/eller nyligen avslutad verksamhet som visar att man etablerat kontakter till 
civilsamhällets organisationer i området (arbetsmarknadens parter, skolor, 
påtryckningsgrupper osv.) samt planerade åtgärder för att ytterligare stärka dessa kontakter 
och skapa nya. 

 
Härnösands kommun kommer att förlägga EUROPA DIREKT Härnösand i  den  
gemensamma byggnaden Sambiblioteket 
 

  
 
Unika Sambiblioteket - en plats för inspiration och utveckling 
Här finns kommunens servicecenter, tillväxtavdelning och kommunikationsavdelning. 
Lärcentrum, Bizmaker, konferenslokaler, lunchrestaurang och café. Här kommer vi  planera 
EUROPA DIREKT Härnösand. EUROPA DIREKT Kontoret  kommer bli en komplimenterade 
del till de olika verksamheterna som inryms i byggnaden.  
Plan 1 - MÖTAS 
Här finns kommunens servicecenter med kommunvägledare. Här kan besökare få hjälp med 
kommunens e-tjänster. Är man intresserad av kommunen som besöksmål så finns det en 
InfoPoint med turistinformation. Servicecenter hjälper också dig som vill hyra en lokal för 
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evenemang eller möten i Sambiblioteket. 
 
Plan 2 - INSPIRERAS 
På plan 2 finns Härnösands bibliotek med läsinspiration för vuxna och barn - allt från förströelse 
till fördjupning. Här finns också DigiTorget, datorer, grupprum och teknikstöd. 
  
Plan 3 - LÄRA 
På plan 3 hittar man Lärcentrum med stimulerande studiemiljö, distansöverbryggande teknik 
och tentamensmöjligheter. Här finns studieplatser med datorer, grupprum/läsrum och tillgång 
till bibliotek. 
 
Plan 4 & 5 - UTVECKLAS 
På plan 4 och 5 finns evenemangs- och möteslokaler för upp till 350 personer. Utvecklingsmiljö 
och kontor. Kommunens utvecklingsenhet, näringslivsenhet och kommunikationsavdelningen 
ligger på detta våningsplan. Almi företagspartner, Almi Invest, Nyföretagarcentrum, Business 
Sweden, High Coast Invest, Bizmaker Inkubator finner du också på plan 4. 
 
Parkeringsinsmöjligheter och busshållplats finns I närheten av Sambiblioteket. Härnösand 
central med tåg, buss och taxistation ligger på cirka 10-15 minuters promenadavstånd från 
Sambiblioteket. Det tar cirka 25-30 minuter att ta sig hit med flygtaxi/bil från Sundsvall/Timrå 
flygplats 
 
 
De olika verksamheterna i huset kommer på olika sätt bidra till verksamheten inom EUROPA 
DIREKT kontoret. I stora lokalerna på våning 4 kommer föreläsningar och andra workshop 
hållas. Servicecenter på första plan kommer vara ingången för frågor och kan på ett enkelt sätt 
lotsa vidare till kontoret. 
 
I Härnösand kommun finns ett stort antal föreningar. Tillsammans gör de en stor insats för att 
människorna i kommunen ska kunna ägna sig åt den kreativa verksamhet de är intresserade av. 
Föreningarnas aktiviteter är viktiga för samhället.  
 
Det är stor variation på verksamheter som erbjuds: bland annat idrott, musik, friluftsliv, dans, 
politik och mycket mer. I de flesta fall har föreningar en verksamhet där hen själv kan delta och 
skapa. Det finns också en publik verksamhet i de flesta föreningarna där hen som åskådare kan 
ta del av föreningarnas arrangemang och skapande. EUROPA DREKT kommer aktivt söka upp 
och informera om verksamheten inom EU  med flera av dessa föreningar. 
 
Ungt inflytande är något som är mycket viktigt, därför finns Härnösands kommun ungdomsråd. 
Ungdomsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, 
samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för ungdomar och kommunens 
företrädare. Här finns de skolor i kommunen som har år 7-9 och gymnasiet representerade. 
Varje skola får ha max fyra elever i rådet. 
Rådets syfte:  

 att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör ungdomar 
 att rådet ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering 
 att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar 
 att rådet kan ges möjligheter att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess 

verksamhetsområde 
 
Att nå ungdomar är viktigt där kommer ungdomsrådet blir en viktig ingång samt genom andra 
ungdomsföreningar och andra ställen man träffas. 
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I Lupp-enkäten (Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska få kunskap om 
ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.) från 2018 visar att det i Härnösand kommun 
finns ungdomar som vill vara med och påverka men inte alltid upplever att de har möjlighet att 
göra det. Olika typer av påverkansaktiviteter fortsätter också att minska, men kontakt 
medbeslutsfattare och medborgarförslag bryter trenden. 
 
Härnösands unga har till en överväldigande majoritet en ljus syn på framtiden, och en hög andel 
tänker sig läsa vidare efter gymnasiet, nu eller i framtiden. Det är dock tre fjärdedelar av dem 
som tror att de kommer att flytta från kommunen. När det gäller ungdomarna som större grupp 
är bristen på reellt inflytande något som bör försöka motverkas.  
 
Det är viktigt att reflektera över vilka typer av delaktighet som kan erbjudas unga i olika delar 
av samhället. Att aktivt söka möjligheter att ge unga inflytande över sin egen vardag och 
samhällets utveckling kan fungera som en motvikt mot det faktum att unga från olika 
bakgrunder har olika hög sannolikhet att söka politiskt inflytande på egen hand.  
 
Här har EUROPA DIREKT Härnösand en viktig uppgift i att verka proaktiv för att nå ut till 
människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU. Här kommer tidigare beskrivna lokaler 
var en stor fördel då mängder av både unga, yrkesarbetande och äldre passerar våra lokaler.  
 
Ett viktigt uppdrag blir att komma ut i regionen. EUROPA DIREKT Härnösand ska vara öppna 
för närliggande kommuners behov av information. Våra upparbetade nätverk inom regional 
samverkan kommer att bli betydelsefulla i detta arbete. Detta gör att vi kommer att sprida 
information inom flera olika kanaler som gör det möjligt för människor att fatta välavvägda 
beslut om EU:s framtid och att fullt ut delta i den europeiska demokratiska processen.  
 
Via skolan och kontakter med olika föreningar samt annan information via hemsidor, sociala 
medier etc. kommer genom EURPA DIREKT Härnösand främja en bättre förståelse för hur EU 
och dess parlamentariska demokrati fungerar.  Genom att ge kunskap om vilka frågor som 
omfattas av EU:s befogenheter, bidrar EUROPA DIREKT Härnösand till att öka medborgarnas 
medvetenhet om hur EU är till nytta för dem i deras vardag och vilket mervärde EU har. 
 
EUROPA DIREKT Härnösand ska arbeta för att lyfta fram sådana aspekter av EU:s politik som 
är viktiga på lokal nivå och kan anpassa informationen och verksamheten till lokala behov. 
Genom utåtriktade åtgärder och kontakter med allmänheten. Detta ska ske via workshops, besök 
i skolor och föreningar och annan utåtriktad verksamhet. 
 
EUROPA DIREKT Härnösand ska i sina kontakter med medborgare lyssna till förväntningar 
och förmedla dessa vidare till EU-institutionerna. 
 
EUROPA DIREKT Härnösand ska ha ett nära samarbete med EU-kommissionens 
representation och Europaparlamentets förbindelsekontor. Vi ska sträva efter att ha samarbete 
med andra EU-nätverk med utåtriktad verksamhet och lokala kontaktpunkter, inklusive 
relevanta lokala nätverk, och främja utbyte och samordning emellan dem. 
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DEL 2: ÅRLIG KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR 2021 (högst 5 sidor) 

Sökanden ska beskriva EUROPA DIREKT-kontorets årliga mål, bland annat hur det kommer att 
utföra de fem uppgifter som anges i avsnitt 2.2 i förslagsinfordran, mot bakgrund av de årliga 
prioriteringarna för 2021 enligt avsnitt 2.3 i förslagsinfordran. 

Uppgift 1: Information till och kontakter med allmänheten 
Sökanden ska beskriva EUROPA DIREKT-kontorets verksamhet (förutom verksamhet som anges 
under uppgift 4) enligt följande: 

(i) koppling till de årliga prioriteringarna för 2021, 
(ii) typ av verksamhet, 
(iii) målgrupp, 
(iv) preliminär tidsplan, 
(v) information om kommande åtgärder för allmänheten. 

Information till och kontakter med allmänheten utifrån EUs Prioriteringar 

– Ett Ambitiösare Europa  

Viktiga riktlinjer 2021-2025 
o En europeisk grön giv 
o En ekonomi för människor 
o Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern 
o Skydd av den europeiska livsstilen 
o Ett starkare Europa i världen 
o En ny satsning på demokrati i Europa 

EUROPA DIREKT Härnösand ska genom sin verksamhet ge information om EUs arbete för ett 
grönare Europa. Detta kommer vi göra med hjälp av Agenda 2030 arbete och framhålla vårt 
övergripande mål att vara en ledande miljökommun med ett aktivt omställningsarbete till en 
fossilfri ekonomi. 

All utveckling i Härnösand ska präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang för att bekämpa 
klimatförändringarna. Genom att informera i olika medier som vi tillhandahåller som tex hemsidor. 
Facebook annonser utvecklar vi kunskap hos våra. Då är vi också med och bidrar till att de 
nationella och globala målen nås. 

EUROPA DIREKT I Härnösand ska även informera om andra viktiga hållbarhetsfrågor. 
Härnösand har tillsammans med flera andra kommer avtalat om att utöka vår biobränsleanläggning. 
Av våra och våra grannkommuners matsopor gör vi biobränsle, detta är ett bra exempel på att 
förklara vad cirkulär ekonomi är. Här kommer vi kunna plocka upp annat som händer på det 
området inom EU. Även inom foodtechbranchen har vi specialist kompetens som gör att vi når ut 
både nationellt och internationellt bland annat via nätverket SSEC-Swedish surplus energy 
collaboration som Härnösands kommun är medlem i. SSEC arbetar över hela landet. De genomför 
aktiviteter och driver verksamheter som får stor uppmärksamhet. 

Utifrån att EUROPA DIREKT Härnösands verksamhet förläggs i samma byggnad som 
kommunens bibliotek kommer vi kunna utnyttja bibliotekets arbete med digitaliseringsfrågor. I 
Bibliotekets uppdrag ingår att verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan 
användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. Bibliotek kan också vara 
en nyckelaktör när det gäller att öka medborgares kunskap om digitala samhällstjänster, mycket 
beroende på att de vänder sig till alla medborgare. Här kommer vi kunna skapa viktiga 
synergieffekter. 
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Härnösands kommun är jämställdhetsfrågor viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. För att sätta fokus 
och uppnå skillnader vill ta ett steg framåt i arbete mot trakasserier och kränkande behandlingar. 
Härnösand ska bli en plats och en kommun som på allvar gör något bra för att förändra 
samhällsstrukturen som blev tydlig genom #metoo. Arbetet kallas #WeDo. I det arbete kommer vi 
vara en partner och även implantera hur andra länder arbetar med dessa frågor inom EU. 

Bara någon km bort har finns Sida - Civil Society Center kontor. Här ligger myndighetens 
utbildningsverksamhet för partners. Den kompentensen är en viktig del att ta med sig i arbetet. 
Kunskap om internationalisering ger oss verktyg hur vi måste samarbeta för en bättre framtid. 

I våra lokaler pågår en mängd aktiviteter som vi ska dra nytta av. Ett område är 
innovationsfrämjande. High Coast invest arbetar för att internationella företag ska se möjligheter 
för en etablering i regionen.  

Härnösand arbetar med olika nätverk inom flera områden och har goda möjligheter bjuda in till 
olika seminarier på ämnen som tex : 

• cirkulär ekonomi 

• digitalisering 

• jämställdhetsfrågor 

• internationalisering 

• demokrati 

 

Målgrupp 
Målgrupperna är medborgare i kommunen och i visa aktiviteter regionen då vi gör tillsammans 
aktiviteter tillsammans med grannkommuner och region Västernorrland. Fokus kommer att vara 
riktad till unga vuxna. 

 

Preliminär tidsplan och information om kommande åtgärder för 
allmänheten. 
Kontoret startar upp den 1 april 2021 

APRIL 

De första veckorna präglas av informationskampanj om att EUROPA DIREKT Härnösand startar 
via alla de kanaler vi har för att nå ut som: 

 
- Inbjudningar till föreningar,  
- Interna utskick inom kommunen till framför allt elever på högstadium och gymnasiet  
- Hemsida, lokala  tidningar 
- TV 
- Radio  
- Sociala medier mm 

Bygga upp hemsida för digital information 

Informationsbrev via olika kanaler till andra kommuner i regionen, skolor och besök till 
skolledningar för planeraring och inbokning av tider under höstterminen för information om vår 
verksamhet. 
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Information till kommunstyrelsen om kommande verksamhet. 

MAJ- JUNI 

- 9 maj 2021  anordnas en EU- dag på Sambiblioteket med förläsare och annan information 

- Information till föreningar via besök och brev 

- Involvera nätverk 

JULI 

- Juli semester 

AUGUSTI 

- Augusti planeras för besök i skolor uppmuntra användning av undervisningsmaterial som 
tagits fram av EU och införskaffa material  

- Arbeta ut program för studiebesök till Bryssel  

SEPEMBER -DECEMBER 

Sep till dec anordnas flera aktiviteter inom dessa teman. Här kommer kontoret bjuda in till olika 
seminarier på ämnen som:  

• cirkulär ekonomi 
• digital dag se info om veckan föreläsning 
• jämställdhetsfrågor 
• internationalisering 
• demokrati 
 
 
Studiebesök till Bryssel för politiker och tjänstemän inom kommunen 

 
 

Uppgift 2: Förbindelser med lokala medier och informationsspridare 
 
Sökanden ska beskriva de medier och informationsspridare med vilka de har för avsikt att upprätta 
ett stabilt partnerskap för att förstärka EUROPA DIREKT-kontorets utåtriktade verksamhet. 

Härnösands kommun har goda förbindelser med lokal media. Allmänna riktlinjer om minimikrav för 
närvaro på nätet ska beaktas och Europa direkt kontorens grundläggande krav enligt förlagsinfordran 
uppfylls. 

- SR Sveriges Radio har ett eget rum i våra gemensamma lokaler.  

- Kommunen ger varje månad ut information om kommens aktiviteter via en stor annons i 
tidningen YIPPIE som når alla medborgare. Där ska Europa Direkt kontoret givetvis finans 
med information. 

- Kommunen har en aktiv hemsida  

- Dessutom är kommunen aktiva inom sociala medier 
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Uppgift 3: Medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå 

Sökanden ska beskriva hur EUROPA DIREKT-kontoret kommer att övervaka eventuella särskilda 
farhågor och åsikter om EU:s politik eller projekt i det berörda området och ska på begäran 
snabbt lämna översikter. 

I området finns inga i dagsläget farhågor om att EUs politik inte kommer medborgarna tillgodo. 
Till exempel är vi är tydliga med att flera av våra tillväxtinsatser inte skulle kunna bedrivas utan 
hjälp av EUs fonder. Men skulle det uppstå någon konkret fråga så kommer EUROPA DIREKT 
Härnösand ha kontakt och ta hjälp av den centrala administrationen. 
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Uppgift 4: EU i skolan 
Sökanden ska beskriva hur EUROPA DIREKT-kontoret kommer att kontakta skolor i 
området för att uppmuntra användning av undervisningsmaterial som tagits fram av EU. I 
förekommande fall bör även EUROPA DIREKT-verksamheter som planeras i skolor, 
fortbildning för lärare och stöd till initiativen ”Back to School” och ”Back to University” 
beskrivas. 

Först en beskrivning av vad som görs inom skolan idag i Härnösands kommun 
Innehåll i Samhällskunskap årskurs 7- 9 i Härnösand innehåller:  
 
•Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats. 
•Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och 
kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i 
stort. Sveriges grundlagar. 
•Några olika stats- och styrelseskick i världen. 
•Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och 
huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i 
väpnade konflikter. 
•Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll. 
•Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man 
inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut. 
 
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det 
genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- 
och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven kan söka information 
om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla 
och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och 
relevans. 
 
Innehåll I kursplan i Historia åk 7-9 
Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid 
 
•Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel 
kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och 
förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet. 
•Framväxten av det svenska välfärdssamhället. 
•Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i 
Sverige. 
•Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya maktförhållanden i världen. 
•FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU). 
•Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. 
•Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande 
förändringar i människors levnadsvillkor. 
 
Samhällskunskap kurs 1 på gymnasiet – Undervisningen i kursen ska behandla följande 
centrala innehåll:  
 
•Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella 
och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika 
nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån 
olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers 
innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik. 
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EUROPA DIREKT Härnösand kommer att ha nära kontakt med utbildningsanordnare I 
kommunen och uppmuntra användning av undervisningsmaterial som tagits fram av EU.  I 
vår gemensamma byggnad Sambiblioteket arbetar även en Campusutvecklare med nära 
ingångar till skolan som EUROPA DIREKT I Härnösand kan dra nytta av.   
Via Erasmus + har flera projekt genomförts I Härnösand, det vill vi lyfta fram och visa på ett 
tydligare sätt inom kommunen/regionen. Likaså ska vi ta tillvara  den kunskap som finns om 
att söka olika projekt via Erasmus+. 
Genom de skolbesök vi kommer genomföra via EUROPA DIREKT Härnösand ska vi 
informera om de material som finns tillgängligt för unga i Europa.  
Vi ska även informera om olika vägar till utbyten och kontakter. 
 

Uppgift 5: Främja regionala nätverk  

Sökanden ska beskriva hur EUROPA DIREKT-kontoret kommer att främja regelbundna 
kontakter med andra EU-nätverk för utåtriktad verksamhet och information ute på fältet, för 
att främja”regionala nätverk av nätverk”. 

Genom att ha kontakter utifrån nedanstående lista på nätverk kommer vi ha goda ingångar till 
informationsspridning 

Enterprise Europe Network (EEN )–I Kramfors kommun 4 mil ifrån oss finns ett av ENNs kontor. 
Detta kontor har vi inom kommunens   näringslivsarbete nära kontakt med. 

Erasmus+ National Agencies – Inom Erasmusprogrammet har ett flertal project pågått och här finns 
upptrampade vägar 

Fem i Tolv-rörelsen kämpar mot rasism och främlingsfientlighet haft manifestationer på 
flera orter i Sverige och i EU parlamentet i Bryssel.5 i12 rörelsen har sitt ursprung i 
Härnösand.  

5i12-rörelsen föddes för trettio år sedan i Härnösand, och det har uppmärksammats inte bara där utan 
även i Stockholm och Bryssel. 

Listan nedan visar de nätverk som tillväxtavdelningen arbetar med. Europa direct Härnösand kommer 
ha tillgång till dessa forum.  

Namn  Syfte Geografisk 
omfattning 

Idésluss Sundsvall 
Hur kan offentlig sektor möta 
morgondagens-samhallsutmaningar 

Regional 

SSE-C Swe surplus energy corp 
Hållbar innovativ svensk livsmedelsförsörjning. 
Deltagande styrgrupp 

Nationell 

Bron Innovation 
Sedan 2019 är Bron Innovation en del av ”Pan-
European network of Digital Innovation Hubs” 
(DIHs). 

Regional 

Bio Business Arena BBA 
Strategisk grupp för skogliga 
omställningsarbetet. Produkter tjänster 

Regional 
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Hållbar resurseffektivitet 
Industribranschens omställning 
kompetensförsörjningsprespektiv. Deltagande 
styrgrupp 

Y och X län 

Nationell påverkansgrupp för 
eftergymnasiala utbildningar 

Länsparternskapet uppdrag, behov av 
påverkansarbete. För ökade anslag på orter med 
låg universitetsnärvaro. Deltagande styrgrupp 

Regional 

Länets övergripande RUS-grupp 

Involvera kommunerna och andra organisationer 
i länspartnerskapets arbete och få en större bredd 
i de frågor som tas upp i länspartners 
dagordning. 

Regional 

Nationellt EU-nätverk Information om aktuella frågor   

Projektnätverk 
Regionalt nätverk med syfte att underhålla och 
utveckla gemensam projektmodell 

Regional 

Reg. EU-nätverk  
Regionalt EU nätverk med syfte att informera 
och inspirera varandra till fler internationella 
projekt 

Regional 

Länsmiljögruppen Västernorrland 
Regional miljömålsorganisation för arbete med 
handlingsplaner för regionens miljömålsarbete 

Regionalt 

BioFeul Region Mellersta och norra 
Norrland 

Ett medlemsägt strategiskt nätverk med uppdrag 
att verka för en fossilfri fordonsflotta och en 
utvecklad bioekonomi i norra Sverige. 

 7 kommuner 
och 19 
företag/ org. 
deltar. 

SEKOM medlemskap 

Sveriges Ekokommuner ska främja utveckling 
för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk 
grundsyn med en tydlig koppling till det 
ekonomiska och sociala perspektivet.  

Nationellt 

Beredningsgrupp/Tillväxtchefsgrupp 
Beredning inför regionala samverksamsrådet och 
regionalt utvecklingsarbete 

Regionalt 

Höga kusten destination 
Ledningsgrupp  

Strategiskt besöksnäringsutvecklingsarbete Höga Kusten 

Ostkustbanan   Nationellt 

Trafikverket/region Handlingsplan för regional transportplan Regionalt 

BizMaker 
Regionalt projekt/samarbete kring 
inkubatormiljöer 

Regionalt 

Vinnet/Vendela  Nätverk för kvinnor Lokalt 

SKNT Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Nationellt 

HST Härnösand, Timrå, Sundsvall Samverkan näringsliv Regionalt 

HNEF Näringsliv Härnösand Lokalt 

Leader Högakusten Regional landsbygds utveckling  Regionalt 
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Dig2020  Regional bredbands utveckling  Regionalt 

Service nätverket  Landsbygdsutveckling Regionalt 
 
 
 

2. ÅTGÄRDENS PLANERADE LÖPTID 

Planerat startdatum: 1 maj – 31 december 2021 i den årliga kommunikationsplanen 
för 2021 
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3. BUDGET 

De totala utgifterna måste motsvara de totala inkomsterna. 

BERÄKNADE UTGIFTER 

Total kostnad för åtgärden = totala utgifter 50 200 EUR 

BERÄKNADE INKOMSTER 

Begärt EU-bidrag för den årliga kommunikationsplanen för 2021 (A1) 30 400 EUR 

Begärt EU-bidrag för evenemang som främjar EUROPA DIREKT (A2) 4 800 EUR 

Bidragsmottagarens finansiella bidrag (B) 22 895 EUR 

Inkomster totalt ((A1 + A2) + B) 58 095 EUR 

Kommunens bidrag 150 år 2021, 200 per år 22-24  
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IV. ANNAN FINANSIERING 
 

1. FINANSIERING FRÅN EU 

1.1 FINANSIERING FRÅN EU SOM SÖKTS OCH/ELLER BEVILJATS 

Har sökanden eller någon anknuten enhet redan fått eller sökt finansiering från unionen för 
samma åtgärd, del av samma åtgärd eller för dess drift för samma budgetår? 

X NEJ 

JA – Fyll i så fall i nedanstående tabell 

 
 

SÖKTA ELLER BEVILJADE BIDRAG ELLER ANNAN EU-FINANSIERING 
Uppgifter om alla ansökningar och beviljade bidrag under innevarande eller tidigare år 
(lägg till fler kolumner vid behov) 

 
Program 1 Program 2 

Benämning på åtgärd 
(eller del av åtgärd) 

  

EU-program 
  

EU-institution, EU-byrå 
eller EU-organ som tagit 
emot ansökan eller som 
beslutat om tilldelningen 

  

Tilldelnings- eller 
ansökningsår och 
verksamhetens löptid 

  

Värdet på ansökan, bidrag 
eller annan finansiering 

  

 
 

RÄTTSLIGT MEDDELANDE 

Sökanden ska upplysa kommissionen om någon av de ovannämnda ansökningarna om 
finansiering som lämnats till andra avdelningar i Europeiska kommissionen eller till övriga 
EU-institutioner, EU-organ eller EU-byråer har godkänts efter det att den här ansökan ingetts. 
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2. ANNAN EXTERN FINANSIERING – EJ EU 

2.1 BEVILJADE BIDRAG 

Har sökanden eller någon anknuten enhet redan fått annan extern finansiering bekräftad för 
EUROPA DIREKT-kontorets åtgärder? 

X NEJ 

JA – Fyll i så fall i nedanstående tabell 

 
 

BIDRAG FRÅN TREDJE PARTER 

Sökanden ska lämna uppgifter om relevanta tredje parter enligt nedanstående mall (lägg till fler rader vid 
behov). 

Tredje part 1 
 

Fullständigt officiellt namn 
 

Beräknad finansiering som ska tilldelas för 
verksamheten 

 

 
 
 
 

2.2 BEGÄRT BIDRAG 

Har sökanden eller någon anknuten enhet begärt eller ansökt om extern finansiering eller 
väntar sökanden eller någon anknuten enhet på bekräftelse på extern finansiering för 
EUROPA DIREKT-kontorets åtgärder? 

X NEJ 

JA – Fyll i så fall i nedanstående tabell 

 
 

UPPGIFTER OM BEGÄRT BIDRAG – Sökanden ska lämna uppgifter om de begärda 
bidragen enligt nedanstående mall (lägg till fler rader vid behov) 

Berörd organisation/enhet 1 

Organisationens namn 
 

Adress 
 

Begärt belopp 
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6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1046 

Ett svar på en förslagsinfordran innebär registrering och behandling av personuppgifter (t.ex. 
namn, adress och meritförteckning). Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande 
av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39). 
Om inget annat anges kommer svaren på frågorna och eventuella personuppgifter som 
efterfrågas för bedömningen av ansökan – i enlighet med förslagsinfordran – att behandlas av 
chefen för EU-kommissionens representation i Sverige endast för detta ändamål. 

 
Personuppgifter kan komma att registreras i kommissionens system för tidig upptäckt och 
uteslutning, om de sökande befinner sig i någon av de situationer som anges i artiklarna 136 
och 141 i förordning (EU, Euratom) 2018/10466. Mer information finns i meddelandet om 
skydd av personuppgifter på 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/rules-public-procurement/data-protection-public- 
procurement-procedures_sv 
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CHECKLISTA FÖR SÖKANDE 
 
 

 

Alla relevanta avsnitt i ansökningsformuläret har fyllts i enligt 
anvisningarna och ansökningsblanketten har laddats upp i DEL B på 
inlämningsportalen (se avsnitt 1.2 i vägledningen för sökande). 

 

 

Kriterier för stödberättigande, uteslutning och urval: Försäkran på heder 
och samvete (bilaga 2) har undertecknats och laddats upp i del B på 
inlämningsportalen (se avsnitt 1.2 i vägledningen för sökande). 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 













 

 
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 Werner, 0611-34 85 30 
petra.werner@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2) 

 
Datum 
2020-10-26 

 
Dnr  
KS/2020-000458 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Internkontroll 2021 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
att anta förslag på kommunstyrelsens bruttolista över risker som ska 
värderas genom konsekvens – och sannolikhetsbedömning inför beslut om 
internkontrollplan 2021.  
 

Beskrivning av ärendet 
Internkontroll handlar om att säkerställa att kommunens övergripande mål 
uppfylls. Om det finns hinder för detta så ska sådana risker elimineras eller 
reduceras. Viktigt är också att ta hänsyn till vilka konsekvenser riskerna kan 
leda till.  
Första steget i arbetet att ta fram en plan för internkontroll är att 
identifiera/kartlägga risker. Riskerna ska knytas till ett av kommunens 
övergripande mål, samt till en rutin, process eller system. Exempel på 
riskkategori kan vara: verksamhetsrisk, ekonomisk risk, juridisk risk, 
förtroendeskada eller att enskild individ drabbas.  
En sammanställning av risker har genomförts i en bruttolista som innehåller 
risker som föreslås värderas genom en konsekvens – och 
sannolikhetsbedömning. 
 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Internkontrollerna hanterar bland annat riskkategorierna utifrån ekonomiska 
risker och juridiska risker med målet att minimera och hantera de risker som 
identifieras i internkontrollprocessen.    



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
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Datum 
2020-10-27 

Dnr 
KS/2020-000458 

 

 

Beslutsunderlag 
KS 2019–000370 Reglemente för internkontroll  

Lars Liljedahl 
Kommundirektör 

Anna Bostedt 
Kanslichef 

 

Bilagor 
Bilaga 1 – Bruttolista kommunstyrelsen internkontroll 2021 
Bilaga 2 – Reglemente för internkontroll 



Kategori Övergripande mål Rutin-Process-System Riskbeskrivning

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Proceedo - Ekonomisystem Risk för felaktiga beslutsunderlag då 

de ekonomisystem vi har inte 

integrerar på ett acceptabelt sätt 

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Fakturaprocessen Risk för att systemet möjliggör att 

attestant attesterar sina egna 

utlägg/egen representation

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Inköp- och 

upphandlingsprocessen

Risk för att köp utanför befintliga 

avtal, "handla på stan"sker.

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Fakturaprocessen Risk för att fakturor inte bokförs på 

rätt ansvar när ansvarsfuntioner 

ändras och nya fakturamottagare 

utses.

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Inköpsprocessen -  digital 

utrustning

Risk för att ekonomin styr kvaliten 

på utrustningen och vice versa. Risk 

för att balansen blir sned när avsteg 

görs från standardisering.

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Fakturaprocessen Risk för felhantering av fakturor på 

grund av långa svarstider i 

ekonomisupporten

Juridisk risk 3. God service med gott 

bemötande

arkiv och diarierutiner Risk för att utlämnande av 

handlingar dröjer då rutiner för att 

lämna ut handlingar snararast eller 

skyndsamt saknas.

Juridisk risk 3. God service med gott 

bemötande

Hantering av diarieföring 

av handlingar

Finns risk för att brister i diarieföring 

av allmänna handlingar förekommer

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Digital mognad - 

användande av digital 

utrustning

Risk att vi suboptimerar 

användandet av digitala verktyg och 

system i dagligt arbete.

Verksamhetsrisk 3. God service med gott 

bemötande

Inköp- och 

upphandlingsprocessen

Risk för att upphandlingsprocessen 

drar ut på tiden då dokument för 

påskrift inte kommer tillbaka till 

avsändaren i rimlig tid

Verksamhetsrisk 3. God service med gott 

bemötande

Inköp- och 

upphandlingsprocessen

Risk för att verksamheterna inte 

följer riktlinjerna för upphandling 

och inköp vilket kan fördröja 

upphandlingsprocesserna.



Verksamhetsrisk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Informationssäkerhet - 

rutiner och system

Risk för bristfällig kunskap om 

informationssäkerhetsarbetet. 

Avsaknad av riktlinjer i arbetet med 

KSF verksamhetssystem kan medföra 

risk att obehöriga får tillgång till 

uppgifter som kan innehålla känslig 

information.

Verksamhetsrisk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Beslutsprocessen - 

kommunikation och 

implementering

Risk för att tydliga rutiner för vem 

som ansvarar för att beslut kommer 

till berördas kännedom, att 

styrdokument uppdateras efter 

revideringar och därefter publiceras, 

inte är dokumenterade och kända 

för alla. 

Verksamhetsrisk 4. Jämställd och solidarisk 

välfärd av hög kvalitet

internkontrollprocessen Risk för att verksamheterna inte har 

en planerad process för 

internkontroll under året och 

utsedda ansvariga.

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Kontinuitet Finns risk för att en kontinuitetsplan 

inte är upprättad tillsammans med 

pågående uppdrag/uppgifter, vilket 

gör verksamhetsområdet sårbart och 

att arbetsuppgifter inte slutförs, eller 

tas över av annan medarbetare, vid 

medarbetares frånvaro på KSF.

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Personalutveckling Bristfällig introduktion ökar risken 

för en högre  personalomsättning.

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsplanering 

uteblir. Risken blir att fel kompetens 

rekryteras. 

Verksamhetsrisk 3. God service med gott 

bemötande

Politiska beslutsprocessen Risk för att väsentlig information  i 

underlagen inför beslut saknas och 

att ärendeprocessen mellan 

KF/KS/nämnder påverkas av 

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

tillförlitliga 
 Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer följs  

2 Ansvarsfördelning 

2.1 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse 
Kommunfullmäktige beslutar om reglementet för internkontroll.  
Kommunstyrelsen ansvar för tillräcklig och tillfredsställande internkontroll i 
den egna verksamheten, kommunen som helhet samt respektive nämnd.  
Kommunstyrelsen kan varje år besluta om förvaltningsövergripande 
internkontroller som ska gälla för hela kommunen. 

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

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

 årligen besluta om internkontrollplan som en del av verksamhetsplanen 

 till kommunstyrelsen rapportera brister som upptäcks i internkontrollen  

 årligen besluta om uppföljning av internkontrollplan som en del av 
verksamhetsberättelsen 
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Internkontrollplan ingår som en del av verksamhetsplanen och beslutas inom 
ramarna för verksamhetsplanen.  
Internkontrollplanen följs upp som en del av verksamhetsberättelsen. Där ska 
framgå vilka internkontroller som genomförts under året och vilka 
föreslagna åtgärder som vidtagits.  

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

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



Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2020-11-03 KS 20-05 
Kommunledningskontoret 
 
 

 

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, Budgetdag 25/2 och 
Planeringsförutsättningar i KS i mars. Ett 
flertal möten under september/oktober med 
fokus på T2, reviderad budget 2020 och 
framförallt budget 2021.  Styrleden fastställs 
inför 2022 års budgetprocess. Årets göra och 
läraprocess har givetvis förändrats pga 

Covid-19. Planeringen inför 2022 
års budget har påbörjats. 
Tidplan presenteras vid 
december KS. 

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 
IT-tjänster senast i 
december 2019 

2019-
05-07 § 
85 

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

a) Pågår: Risk- och 
konsekvensanalys och 
förhandling under 
november Förslag till 
decembersammanträdet 

b) Avslutat 8/9-2020:  
c) Lokalgruppen har det strategiska 

ansvaret. Ansvar och 
rollfördelning från operativ till 
strategisk nivå är fastställd. 
Lokalgruppen träffas en gång per 

månad. En ny 
lokalorganisation har 
risk- och 
konsekvensanalyserats 
med fack och 
förhandling sker i 
november. Ny 
organisation from 1/1-
2021.   

d) Avslutat 8/9-2020: 
Uppföljning av arbetet 
sker i februari 2021. 

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

2019-
06-04 § 
118 

Kommundirektören Sker i samband med  
kostöversynen 

Pågår. 
Kartläggningsarbete klart.  Ny 
Måltidspolicy beslutas av KS vid 
dagens sammanträde 
Förändringar av organisering 
risk- och konsekvensanalyseras 
och förhandlas under november.   



Policy för kostverksamhet i 
Härnösands kommun 

Sjöfartsutbildningen – 
Härnösand 
att förslagen lämnas till 
kommundirektören för 
beredning 

2019-
09-10 

Kommundirektören  Pågår:  
Delrapport 1: 
Gymnasieutbildning=Avslutad. 29 elever på 
utbildningen per den 29/9-2020. Positiv start 
på läsåret. 
Delrapport 2 YH-utbildning  Politiska 
referensgruppen har träffats tre gånger och 
gett sitt stöd för att ett samarbete med 
”Marina Läroverket” - där Marina läroverket 
lämnat in en YH-ansökan den 14/9-2020. 
Möjlig kursstart ht 2021. Besked ges från YH-
myndigheten i januari/februari.  Avslutande 
referensgruppsmöte genomfört 29/9. 
Forskningsansökan tillsammans med RISE 
har lämnats in. 

Delrapport 3/3 (inkl slutrapport 
presenteras vid dagens KS) 

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. 
Uppföljning/utvärdering 
presenteras vid 
decembersammanträdet. 

Permutation av Sjökapten 
Johan Nybergs 
donationsstiftelse 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma  till 
kommunstyrelsen med 
förslag på utformning och 
plats. 

2020-
01-07 § 
10 

Kommundirektören  Pågår.  
Förslag till KS på 
decembersammanträdet 2020. 
Samhällsförvaltningen och 
Tillväxtavdelningen har tagit 
fram förslag på plats och 
utformning. 

Samverkansavtal – 
Härnösands Näringsliv 
Ekonomisk Förening HNEF 
att ge kommundirektören i 
uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet och 
redovisa uppföljning och 
utvärdering av arbetet till 
kommunstyrelsen senast i 
november 2020  

2020-
03-03 § 
57 

Kommundirektören  Pågår 
Uppföljning/utvärdering 
presenteras vid KS i december 
2020 

Nollvision våld i nära 
relationer 
att under förutsättning av 
fullmäktiges beslut uppdra 
till kommundirektören att till 
kommunstyrelsen 
återkomma med ett förslag 
på tidsplan för upprättande 
av en handlingsplan. 

2020-
03-03  
§ 66 

Kommundirektören  Avslutas vid sammanträde 6/10. 
 



Riktlinjer för fullgörande av 
kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
att uppdra till förvaltningen 
att implementera rutiner och 
innehåll för uppsiktspliktens 
punkter för nämnder och 
bolag, 
 

2020-
05-06 § 
45 

Kommunstyrelse- 
förvaltningen 

 Pågår. Delrapporter kommer att 
bestå av det konkreta arbete 
som vi genomför med början 
tidigast under hösten 2020. 
Slutrapport i början av 2022. 

Granskning av fastigheter 
och lokaler 
att uppdra till 
kommundirektören att 
upprätta en rutin avseende 
statusbesiktning i samband 
med lokalförhyrning och 
fastighetsförvärv och 
återkomma till 
kommunstyrelsens 
sammanträde i september 
2020 för information. 

2020-
06-02 § 
89 

Kommundirektören  Klart.  
Rutiner har tagits fram  av 
kommunens Lokalsamordnare 
till dagens sammanträde (3/11-
2020). Rutinerna biläggs denna 
redovisning.  

Inrättande av Fritidsbank 
att uppdra till 
kommundirektören att, i 
samverkan med berörda 
förvaltningar och bolag, 
utreda möjligheterna att 
inrätta en permanent 
fritidsbank 2021, samt  
att redovisa utredningen av 
en permanent fritidsbank 
2021 till kommunstyrelsen 
oktober. 

2020-
06-02 § 
96 

Kommundirektören  Pågår. Uppstart under 
sommaren på Technichus. 
Permanent lösning klart till 
årsskiftet 2021. 

Hyresavtal Ugglan och 
utökning av platser i särskilt 
boende (SOC2019-000311) 
att uppdra till 
kommundirektören att 
förlänga nuvarande 
hyresavtal på Ugglans 
äldreboende till och med 
2020-09-30  
att uppdra till 
kommundirektören att 
teckna hyresavtal om 
förhyrning av hela B-huset 
på Ugglans äldreboende från 
och med 2020-10-01 till och 
med 2020-12- 31, samt  
att uppdra till 
kommundirektören att 
teckna avtal om förhyrning 
av del av B-huset på Ugglans 
äldreboenden motsvarande 
1 300 kvm from 2021-01-01 
med ett avtal på obestämd 

2020-
06-18 § 
103 

Kommundirektör  De tre punkterna om Ugglan är 
klara.  
 
Pågår: Den långsiktiga planen för 
särskilt boende och 
korttidsverksamhet jobbar 
Lokalgruppen med och den 
redovisas senast i mars 2021. 



 

 

tid med nio månaders 
uppsägningstid samt  
att uppdra åt 
kommundirektören att 
säkerställa att förslag på 
långsiktiga lösningar för 
särskilt boende och 
korttidsverksamhet i 
Härnösand tas fram till 
senast 31 mars 2021. 

Planprogram Skeppsbron 
att uppdra till 
kommundirektören att 
upprätta planprogram för 
området Silviabron-
Skeppsbron-Sälsten. 

2020-
09-08  
§ 120 

Kommundirektör  Pågår  

Drift och organisation av 
kostverksamhet 
att kommundirektören 
återkommer med förslag till 
kommunstyrelsen om 
måltidspolicy i november 
2020, samt 
att kommundirektören 
återkommer med förslag på 
framtida drift och 
organisation av kostenheten 
till kommunstyrelsen 
november 2020. 

2020-
09-08 
§ 130 

Kommundirektör  Pågår (se ovan) 

Kommunens och bolagens 
IT-samverkan 
att uppdra till arbetsgruppen 
att gå vidare med att utreda 
och genomföra de möjliga 
samverkansområden som 
identifierats, samt 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma till 
kommunstyrelsens 
sammanträde i februari 2021 
för en delrapport om 
gruppens arbete 

2020-
09-08 
§ 132 

 
 
Arbetsgruppen 
 
 
 
 
Kommundirektör 

 Pågår – se ovan.  
Dialogpunkt på senaste 
Koncernledningsmötet den 
29/9-2020. 
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Förslag till rutiner avseende statusbesiktning vid 
lokalförhyrning och fastighetsförvärv 

 
Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-02 

att uppdra till kommundirektören att upprätta en rutin avseende statusbesiktning i 

samband med lokalförhyrning och fastighetsförvärv och återkomma till 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2020 för information.   

Vidare fastställdes i ”Yttrande gällande granskning av fastigheter och lokaler” 

bland annat att: 

Samtliga nämnder ska inom ramen för sitt budgetarbete identifiera det 

underhållsansvar som åvilar nämnden avseende förhyrda verksamhetslokaler. En 

underhållsplan över de kommande tre åren ska upprättas och kostnadsberäknas 

såsom ett underlag för nämndens budget. Detta ska inkluderas i budgetarbetet för 

2022 och därefter löpande för kommande år. 

 

Förslag på rutin på statusbesiktning. 

Statusbesiktning i samband med lokalförhyrning 

I samband med en lokalförhyrning ska ansvarig för förhyrningen säkerställa att en 

statusbesiktning genomförs och dokumenteras.  

Statusbesiktningen ska upprättas på härför fastställt besiktningsprotokoll och ska 

omfatta samtliga delar i den förhyrda lokalen som omfattas av hyresgästens 

(Härnösands Kommuns) underhållsansvar.  

Statusen på de ingående delarna ska bedömas enligt följande: 

 Detaljer som bedöms kräva åtgärder under kommande budgetår ska 

klassificeras med en etta (1). För dessa åtgärder ska en 

kostnadsbedömning göras vilken ska beaktas i budgetarbetet. Vidare ska 

åtgärderna dokumenteras i den underhållsplan som ska upprättas för 

lokalen. 

 Detaljer som bedöms kräva åtgärder inom två till tre år ska klassificeras 

med en tvåa (2). För dessa åtgärder ska en kostnadsbedömning göras 

vilket också ska dokumenteras i den underhållsplan som ska upprättas för 

lokalen. 
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 Detaljer som bedöms kräva åtgärder under hyresperiodens löptid, dock ej 

längre än 10 år, ska klassificeras med en trea (3). Dessa punkter ska 

löpande följas upp i samband med den årliga uppdateringen av 

underhållsplanen för lokalen. 

 

Statusbesiktning i samband med fastighetsförvärv. 

I det fall Härnösands Kommun avser att förvärva en bebyggd fastighet för att däri 

bedriva egen verksamhet ska förvärvet alltid föregås av en så kallad 

jordabalkbesiktning som ska utföras av extern besiktningsman och innehålla: 

Frågelista avseende byggteknik                                              

Frågelista vad gäller el, VVS, vent och köpeavtal     

Byggteknisk undersökning av samtliga byggnader inom fastigheten 

Undersökning av mark inom fastigheten 

Granskning av tillhandahållna handlingar   

Undersökning av inst. (pool, infiltration, brunn)   

Undersökning av elanläggning   

Undersökning av ventilationsanläggning    

Undersökning av vatten- och avlopp     

Undersökning av uppvärmningssystem     

Undersökning av radonrisk  

Fuktindikation eller fuktmätning 

Granskning av skorsten och eldstad   

Granskning av tomtgräns  

Granskning av var dragning går för inkommande el  

Granskning av var dragning går för inkommande vatten  

Granskning av var dragning går för avlopp   

Genomgång vad gäller: 

 Besiktningsklausul 

 Friskrivningsklausul    

 Prioritering underhållsbehov 

 Belastande servitut 

Kostnadsindikation av väsentliga underhållsbehov 
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Eric Liljeström 
Lokalsamordnare 
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 Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

 
Delegationsbeslut 
Ordförandebeslut – Kulturföreningar 
Ordförandebeslut – Förlängning av utökat tillfälligt hemsändningsbidrag för samtliga 
matvarubutiker riktat till riskgrupper och personer över 70 år 
 
Jeanette George 
Kommunsekreterare  
 
Bilaga – Delegationsbeslut
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KS/2020-000002 

  
 

 Kommunstyrelsen 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 
Protokoll Härnösand Elnät AB 2020-09-01 
Protokoll Härnösands Energi och Miljö 2020-09-01 
Protokoll Pensionärsrådet 2020-10-02 
Arbetslivsnämndens protokollsutdrag, 2020-09-24 § 49 – Budget 2021  
Socialnämndens protokollsutdrag, 2020-10-05 § 130 – Budget 2021 
Skolnämndens protokollsutdrag, 2020-09-24 § 46 – Budgetförslag 2021 
Samhällnämndens protokollsutdrag, 2020-09-29 § 111 – Budgetförslag 
2021 
Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, med bilagor 
Ordförandebeslut kulturföreningar samma scenkostnad 
 
Jeanette George 
Kommunsekreterare  
Bilaga – Anmälan av ärenden för kännedom  
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§ 49 Dnr 2020-000028 1.1.3.0 

Budget 2021 
Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden beslutar 
att godkänna budgetförslag för arbetslivsnämnden 2021, 
att fastställa föreslagna resultatuppdrag för 2021, samt 
att överlämna förslaget till Kommunstyrelsen.  

Yttranden 
I ärendet yttrade sig Bengt Wallgren (M), Dunia Ali (C) 

Yrkanden 
Bengt Wallgren (M) yrkar på att andelen deltagare som tagit del av 
yrkesinriktade insatser mål 4 ska öka och högre styrtal för mål 4.    
Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla förvaltningens 
förslag 5%. Därefter Bengt Wallgrens (M) och Dunia Ali (C) förslag 10%.   

Propositionsordning 
Arbetslivsnämnden ordförande finner att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag samt ett för förslag om ett högre styrtal på mål 4. 
Ordförande föreslår propositionsordningen att först behandla förvaltningens 
förslag på ett styrtal på 5%. Därefter Bengt Wallgrens (M) och Dunia Ali (C)  
förslag om önskat styrtal på 10%. 
Propositionsordningen godkänns.  
Ordförande frågar om arbetslivsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag om styrtal på 5% . Ordföranden finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 
Ordförande ställer därefter yrkandet från Bengt Wallgren (M) och Dunia Ali 
(C) om önskat högre styrtal på 10%. 
Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandet. 
Votering begärs och verkställs.  
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Votering och utfall 
Ordförande föreslår följande propositionsordning. Den som bifaller 
förvaltningens förslag röstar ja, den som bifaller yrkandet från Bengt 
Wallgren (M) och Dunia Ali (C) yrkande röstar nej. 
Votering sker med upprop 
Votering enligt tabell 

Ledamot Parti Ja Nej 

Sverker Ågren KD X  

Bengt Wallgren M  X 

Krzystof Lukaazevicz S X  

Olof Burlin V X  

Kersti Kicki Östensson MP AVSTÅR  

Dunia Ali C  X 

Martin Brendan MCarthy S X  

Bill Lindgren M  X 

Glenn Sehlin SD  X 

 
 
Med 4 jaröster och 4 nejröster så lägger ordförande sin utslagsröst på ja och 
finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.     
Därefter frågar ordförande om nämnden beslutar enligt förvaltningens övriga 
förslag till beslut.  
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förslagen.       

Bakgrund 
Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 
balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en 
ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger 
inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 
mnkr. Investeringsramen för 2021 är preliminärt 2,5 mnkr. 
Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget 
har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en 
budget som bättre stämmer överens med verkligheten.  
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Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Det motsvarar det 
faktiska behovet av arbetskraft som krävs för att utföra arbetet på de 
arbetsplatser där vi är verksamma.  
Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 
nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 140,5 mnkr. 
Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 
bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 82,5 mnkr, 
vilket är en ökning med 25,7 mnkr i förhållande till budget 2020.   
Då 58 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 
intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 
påverkar intäkterna och bidragen. 
 

Socialt perspektiv 
Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning 
genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär 
möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd 
livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av hälso 
– och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn i 
familjer beroende av ekonomiskt bistånd. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 
Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 
såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 
statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som.  

Beslutsunderlag 
Muntlig information från Ingrid Nilsson, förvaltningschef. 
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11, ARN 2020-000028.  
______  
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Uppdrag och verksamhet 
Kommunens övergripande mål 2020 – 2023 

För perioden 2020-2023 har kommunstyrelsen föreslagit att ett nytt målprogram ska antas. Modellen 

för mål- och resultatstyrning innehåller en tydlig målkedja och resultatuppdrag med tillhörande styrtal. 

Målen är indelade i två perspektiv med fyra målbilder i varje. 

 

Arbetslivsnämndens uppdrag 

Arbetslivsnämndens viktigaste uppgift är att stödja människor att utveckla sina kompetenser för 

arbetsmarknadens behov genom arbetsmarknadsinsatser, integration, vuxenutbildning och 

yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden har också ansvar för mottagning, introduktion och samordning 

av integrationsverksamhet för nyanlända samt tolkförmedling. Genom att skapa en meningsfull 

sysselsättning för deltagarna stödjer verksamheterna även andra förvaltningar genom olika 
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serviceinsatser. En meningsfull sysselsättning bidrar till utveckling av individen, miljön och kommunen 

som helhet. 

Nämndens resultatuppdrag för att bidra till måluppfyllelse under Härnösandsperspektivet ligger 

huvudsakligen under målet 

Kunskapsstaden där alla kan växa 

samt under Organisationsperspektivet 

Jämställd och solidarisk välfärd av hög kvalité 

Under organisationsperspektivet har vi utöver detta även ansvar att bidra till de övriga målen. 

Arbetslivsförvaltningens organisation 

 

Organisation och ledningsstruktur 

Arbetslivsförvaltningen har 80 tillsvidareanställda medarbetare fördelade på två 

verksamhetsområden, Arbete och Integration samt Vuxenutbildningen. Utöver dessa finns 

övergripande ledning och gemensam administration med gemensamma resurser och lokaler. 

Förvaltningens ledningsgrupp utgörs av förvaltningschef, verksamhetschefer samt enhetschefer. 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen utgörs av kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild utbildning för vuxna 

(Lärvux), Samhällsorientering och yrkeshögskolan. Utöver dessa verksamheter ingår Lärcentrum och 

uppdragsutbildningar genom Härnösands energitekniska arena (HETA) i Vuxenutbildningens 

verksamhetsområde. Komvux omfattar utbildning i svenska för invandrare (sfi), utbildning på 

grundläggande och gymnasial nivå. 

Arbete och Integration 

Arbete och Integration ansvarar för sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder för unga och vuxna 

från 20 år. Verksamheten har också ansvar för mottagning, introduktion och samordning av 
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integrationsinsatser för nyanlända samt tolkförmedling. Genom att skapa en meningsfull 

sysselsättning för deltagarna stödjer verksamheterna även andra förvaltningar genom att utföra 

uppdrag och serviceinsatser. 

Uppdrag och ansvarsområden enligt reglemente 

Arbetslivsnämndens uppdrag och uppgifter enligt reglemente beslutat av fullmäktige 2019-03-25 § 29, 

är att: 

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna enligt skollagen 

(2010:800) 

2. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare (2013:156) 

3. fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 

bosättning (2016:38) 

4. samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt socialtjänstlagen 

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

5. samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6. erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7. drifta Härnösands energitekniska arena (HETA) 

8. erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla utbildning och verka för 

utveckling av eftergymnasial utbildning i ett lokalt och regionalt perspektiv 

9. stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10. förmedla tolktjänster 

11. drift av kommunens arbetsmarknadsarenor 

Arbetslivsförvaltningens åtaganden lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet 

Kommunen är skyldig att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas 

av den lokala politiken. I budgeten är fördelningen cirka 40% och 60% för lagstadgad respektive ej 

lagstadgad verksamhet. 

Lagstadgad verksamhet 

 Utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, 

samt grundläggande och gymnasial nivå inom särskild utbildning för vuxna. 

 Samhällsorienterande insatser som syftar till att underlätta nyanländas etablering i arbets- och 

samhällslivet. 

 Mottagning av vissa nyanlända för bosättning. 

 Samordning och erbjudande av sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser enligt 

socialtjänstlagen. 

Ej lagstadgad verksamhet 
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 Sommarjobb för ungdomar 

 Yrkeshögskoleutbildning 

 Härnösands energitekniska arena och uppdragsutbildningar 

 Lärcentrum 

 Vissa integrationsfrämjande insatser 

 Tolkförmedling 

1.2 Viktiga händelser 
Sveriges kommuner står, enligt kommunutredningens betänkande inför stora utmaningar: 

Demografiska förändringar, kompetensförsörjning samt ekonomi. Befolkningsprognosen för 

Härnösand pekar mot oförändrat antal i befolkningen åren 2020-2021, men beräknas minska under 

2022-2024. Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar och prognostiseras att öka fram till 

2034. Antalet personer med behov av plats i särskilt boende kommer därmed också att öka. De 

demografiska förändringarna påverkar och kommer att påverka kommunens ekonomi i år framåt. 

Arbetskraftsbrist inom delar av kommunens verksamheter kommer att behöva bemötas med kort- och 

långsiktiga åtgärder och personalomsättningen måste minska, för att kommunen ska klara av sina 

åtaganden i framtiden. 

I planeringsförutsättningen för budget 2021, där de preliminära ramarna för nämndernas fastställdes, 

utgick analysen ifrån behovet av att möta övergripande förändringar med strategier på lokal nivå. 

Sedan beslutet fattades lever vi och verkar vi, i en pandemi, som vi ännu inte har ett facit på, kring 

konsekvenser för individ, lokalsamhället, företag och arbetsmarknad. Att planera för verksamheterna, 

ekonomin, invånarnas behov och kommunens förutsättningar utan hänsyn till pandemins 

konsekvenser är svårligen genomförbart. 

Coronapandemin, Covid-19 

Den 31 december 2019 informerar WHO om att personer i Kina har drabbats av ett nytt virus. En 

månad senare, den 31 januari, påvisas det första fallet av smitta i Sverige, detta sker dagen efter att 

WHO klassat utbrottet som ett internationellt hälsonödläge, den 1 februari klassar Sveriges regering 

coronaviruset som en allmänfarlig sjukdom. Efter ytterligare en månad påvisas smittade i flera 

regioner. Den 11 mars avled den första personen i Sverige till följd av viruset, WHO klassar 

virusutbrottet som en pandemi och samma datum kommunicerades flera politiska besked på nationell 

nivå. 

Regeringen skjuter till extra miljarder under våren, karensdagen slopas och sammankomster med fler 

än 500 personer stoppas. Dagen efter, den 12 mars ändrar Folkhälsomyndigheten sina 

rekommendationer för testning och i första hand äldre och sköra patienter testas för att skydda både 

personal och patienter. Den 14 mars avråder UD från resor till alla länder. Den 16 mars går 

Folkhälsomyndigheten ut med en rekommendation att alla i Stockholmsregionen bör jobba hemifrån, 

om de kan. Den 17 mars meddelar statsminister Stefan Löfven att alla gymnasieskolor, högskolor, 

universitet och yrkeshögskolor rekommenderas att stänga. Regeringen förbereder också en lag för att 

senare kunna stänga förskolor och skolor. Samma dag enas EU-länderna om att stoppa icke nödvändiga 

inresor till EU. Den 23 mars uppmanas fler än en miljard människor i mer än 50 länder, genom 

rekommendationer eller tvingande påbud, att stanna hemma. Den 30 juni april, sex månader efter att 
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WHO först informerat om smittan, överstiger de bekräftade fallen av smitta i världen 10 miljoner och 

antalet dödsfall över 500 000. Motsvarande siffror för Sverige var den 30 juni 67 667 och 5 310 dödsfall. 

Under en mycket kort tid har omvärlden förändrats drastiskt och människors vardag har begränsats. 

Kommunens verksamheter har påverkas i hög grad. Kommunens alla medarbetare och chefer påverkas 

av den pågående pandemin. Det är utmanande att befinna sig i ett läge där det inte finns givna svar, 

där arbetsbelastning och arbetsmiljö påverkas i det närmaste dagligen. Vikten av säkra 

arbetsförhållanden har aldrig varit större än nu och ställer höga krav på både medarbetare och chefer 

att ta in information och anpassa arbetet efter en ny verklighet. 

Arbetslösheten 

Redan under hösten 2019 började långtidsarbetslösheten stiga och har sedan förstärkts under 

pågående kris. Innan pandemin ökade arbetslösheten i nästan samtliga regioner. Under inledningen 

av 2020 var den största ökningen av inskrivna på Arbetsförmedlingen i storstadsregionerna, där den 

privata tjänstesektorn är förhållandevis stor i jämförelse till övriga riket. 

Antalet arbetslösa förväntas öka ytterligare i hela landet under 2021. Däremot finns en stor osäkerhet 

kring hur mycket och hur snabbt återhämtningen sker i landets olika län. 

I juli 2020 uppgick arbetslösheten i Härnösand till 12,8 procent, vilket är en ökning med 1,6 procent 

jämfört med samma månad föregående år. Motsvarande nivå för arbetslösa i hela landet var i juli 9,20 

procent, en ökning med 2,30 procent under senaste året. 

Drygt 80 procent av arbetslösa Härnösand tillhör särskilt utsatta grupper på arbetsmarknaden. Genom 

sammanhållna sociala och arbetsrehabiliterande insatser ökar deras förutsättningar att närma sig 

arbetsmarknaden. 

När efterfrågan på arbetskraft minskar, så minskar också möjligheterna till viktiga ingångsjobb. Kort 

utbildningsnivå är en tydlig vattendelare på arbetsmarknaden och fler arbetssökande behöver stärka 

sin kompetens för att inte riskera att hamna i långtidsarbetslöshet. Samarbete med 

Arbetsförmedlingen och näringsliv kring utbildningsinsatser kommer att vara avgörande för att rusta 

personer som har en svagare konkurrensförmåga. 

1.3 Planerad verksamhet för året 
Som en följd av Covid 19 pandemin har arbetslösheten ökat. 

Utbildningsnivån i landet har höjts vilket har lett till att arbeten som normalt kräver en kortare 

utbildning innehas av personer med minst gymnasieutbildning. Det gör att arbetsmarknaden för den 

som inte fullföljt gymnasiet krymper. I ett längre perspektiv behöver förvaltningen arbeta inte bara 

med utbildning utan även fördjupa samverkan med näringslivet i syfte att skapa jobb med lägre 

kvalifikationskrav. 

Minskade statliga bidrag över tid gör att förvaltningen behöver fokusera på att utveckla strategier för 

att förkorta tiden för utsatta grupper att nå egen försörjning. 

Vuxenutbildningen 

En organisationsutredning har gjorts under 2020 och kartan för hur framtiden vuxenutbildning är ritad. 

Under 2021 kommer utbildningsmodellerna att implementeras i verksamheten. För att öka 

tillgängligheten och måluppfyllelsen anpassas utbildningarna på både grund- och gymnasial nivå med 

särskilt fokus på personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. Insatser på det pedagogiska 
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området ger elever bättre och mer likvärdiga förutsättningar oavsett om man studerar i flexibel form, 

på distans eller i klassrum. Stöd erbjuds alla elever. 

SFI bedrivs yrkesinriktat på arenorna såväl som i klassrum och på distans. 

Campus Härnösand är ett nav inom distansundervisning. Samarbeten med flera aktörer, andra 

lärcentrum och universitet utvecklas och utbudet av läsbara kurser ökar. 

Arbete och integration 

Under 2021 kommer verksamheten fortsatt att jobba med att erbjuda rätt insats i rätt tid för arbetslösa 

med stort behov av stöd. Exempel på insatser är arbetsträning, motivation till studier och 

språkutvecklande insatser i kombination med arbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete kommer att 

implementeras på arenorna med syfte att skapa en struktur för validering och kompetensbedömningar 

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal 
Övergripande mål 
(anges) 

Önskat resultatuppdrag Önskat styrtal Kort motivering 

Mål 2. Kreativt 
företagande med 
mångsidig 
arbetsmarknad 

Tid för deltagare att nå 
egen försörjning ska 
minska 

 Tas bort. Målet är att 
deltagare når egen 
försörjning, vilket innebär 
att tiden varierar och 
anpassas utifrån individens 
förutsättningar och behov. 

Mål 5. Jämställd och 
solidarisk välfärd av 
hög kvalitet 

Andelen deltagare som 
efter avslutade 
arbetsmarknadsåtgärder 
får egen försörjning ska 
öka 

50 % Omformulering. Uppföljning 
av samtliga avslutade 
deltagare, oavsett om de 
haft behov av 
försörjningsstöd eller inte. 

Mål 4. Kunskapsstaden 
där alla kan växa 

Andelen med godkända 
resultat inom gymnasiala 
kurser på komvux ska öka 

80 % Omformulering. Uppföljning 
av kurser som redovisas i 
Skolverkets nationella 
statistik: Eng 5 och 6, Ma 1b 
och 2b, Sv 1 och 2 samt Sva 
1 och 2. 

Mål 4. Kunskapsstaden 
där alla kan växa 

Andelen deltagare som 
tagit del av yrkesinriktade 
insatser ska öka 

5 % Nytt. Med yrkesinriktade 
insatser menas 
kompetenshöjning genom t 
ex studier eller validering, 
vilket är en prioriterad 
verksamhet från och med 
2021 

    

    

    

    

1.4 Planerad verksamhet för kommande år 
Strategiska uppdrag 2021 och framåt: 

 Etablera ett arbetsmarknadstorg 

 Utveckla arenorna 
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 Utveckla yrkesinriktade insatser 

 Organisera en framtida vuxenutbildning 

 Öka utbudet av eftergymnasial utbildning 

Arbetsmarknadstorg 

Arbetet fortsätter för att etablera ett arbetsmarknadstorg fokus på att erbjuda arbetslösa rätt insats i 

rätt tid. Målgrupp är arbetslösa 16-65 år som har behov av kontakter från flera myndigheter samtidigt. 

Rutiner för samverkan och arbetssätt som tagits fram under projekttiden implementeras och 

vidareutvecklas i den ordinarie verksamheten. 

Arbetsmetoder utvecklas för att möta behoven hos nyanlända som inte omfattas av, eller slutfört 

etableringsprogrammet. 

Arenaverksamhet 

Fler enkla serviceuppdrag till arenorna ska tas fram i samarbete med upphandlingsenheten, övriga 

förvaltningar, de kommunala bolagen samt de företag som vill ta ett socialt ansvar. Syftet är att öka 

utbudet av meningsfull sysselsättning. 

Nya arenor skapas, samt nya arbetsträningsplatser inom arenaverksamheten. 

Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas på arenorna. Nya arbetssätt ska synliggöra kompetens som 

individen får inom ett yrkesområde under sin tid i anställning. 

Verksamhetens arenor för arbetsträning utvecklas för att så många som möjligt ska få ta del av 

yrkeskurser och får intyg som visar kunskap som tillägnats genom arbete/praktik. 

Långtidsarbetslösa med psykisk ohälsa, funktionshinder och tidigare missbruksproblematik ska 

erbjudas sammanhållet stöd kombinerat med arbetsprövning. 

Yrkesinriktade insatser 

För att möjliggöra utbildning som leder till jobb fördjupas samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

kommunen och arbetsgivare. 

Utveckling av fler jobbspår tillsammans med företag ska ge elever och deltagare möjlighet att nå egen 

försörjning och kunna möta arbetslivets behov av kompetens. 

Yrkesvux ska starta fler utbildningar. 

En modell etableras för att bedriva yrkes-sfi på arenorna. 

En valideringsenhet byggs upp för att kartlägga och validera kunskaper som individen erhåller genom 

t ex praktik på en arena eller på öppna arbetsmarknaden. Möjlighet ska även finnas för validering av 

individens tidigare kunskaper. 

Strategier och modeller för upplärning på arenorna utvecklas. Personer med språksvårigheter har ofta 

behov av systematisk undervisning för att lära sig att utföra arbetsuppgifter och arbetsrelaterade 

uppgifter. 

Fler nyanlända kvinnor utan skolbakgrund ska ges möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden genom 

att lotsa rätt person till rätt arbetsplats via arbetsträning på arenorna. 
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Samverkan med näringslivet och lokala företag fördjupas under 2021 för att förbereda anpassad 

sysselsättning i företagsmiljö. 

Komvux 

Den organisationsutredning som gjordes inom komvux under 2020 ligger till grund för omställning till 

en framtida vuxenutbildning. Under 2021 kommer utbildningsmodellerna att implementeras i 

verksamheten. 

För att öka tillgängligheten och måluppfyllelsen anpassas utbildningarna på både grund- och gymnasial 

nivå med särskilt fokus på personer med kort utbildning och stort utbildningsbehov. 

Insatser på det pedagogiska området ska ge eleverna bättre och mer likvärdiga förutsättningar oavsett 

studier i flexibel form, på distans eller i klassrum. 

Alla elever ska erbjudas stöd för att nå målet för sina studier 

Genom att skapa rutiner för övergång mellan gymnasiets introduktionsprogram och Vuxenutbildning 

ska elevens förutsättningar öka för att fullfölja gymnasiestudier. Ett fördjupat samarbete med 

skolförvaltningen inleds under året. 

Eftergymnasial utbildning 

Yrkeshögskolan fortsätter under 2021 arbetet med att erbjuda utbildning som efterfrågas av regionens 

arbetsmarknad. Utbildningarna ska erbjudas i utbildningsformer som attraherar fler elever, till 

exempel utbildning i flexibel form eller på distans. Som en följd av detta behöver lokalerna anpassas 

efter verksamhetens nya behov och ekonomiska förutsättningar. 

Lärcentrum ska bedriva ett aktivt arbete med främjande insatser för det regionala kompetensbehovet 

och ge möjlighet till högre utbildning genom att vara navet i Campus Härnösand. Nya samarbeten 

etableras med utbildningsanordnare. Dialog ska föras med högskolor och universitet om 

fjärrundervisning riktad till Härnösands kommun. Fler distansutbildningar kan därmed erbjudas. 

HETA ska utvecklas och få fler externa betalande för uppdragsutbildningar och köp av validering. 

Förvaltningen har i uppdrag att fram till 2023 minska kostnaderna för HETA till en fjärdedel av 

kostnaden 2018. Arbetet med att realisera uppdraget fortsätter under 2021. 
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2 Ekonomiskt sammandrag 

2.1 Budgetförutsättningar 
Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med 

föregående budgetår. Dock föreligger inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat 

med 2,5 mnkr. På grund av mer pressad situation inom andra nämnders områden inom kommunen 

har förvaltningschefen avstått från den ursprungliga planen att öka skattemedelsramen till 62 mnkr. 

Utgifter för personal och lokalhyror har uppräknats i enlighet med budgetanvisningarna, dvs 5,32% för 

personal och 1% för lokalhyror. 

2.2 Nämndens budget 
För de kommande två åren har skattemedlen uppräknats med 1% årligen enligt anvisningarna. Utgifter 

för personal beräknas öka med 2% årligen och lokalhyror med 1%. Investeringsbehovet från och med 

2022 beräknas öka varför avskrivningarna också ökar från 2022. Den differens som då uppstått har 

justerats på övriga kostnader. 

Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget har särskild omsorg lagts 

på att analysera de senaste årens utfall för att förhoppningsvis få en budget som bättre stämmer 

överens med verkligheten. Sedan kan det alltid inträffa omständigheter som ligger utanför nämndens 

påverkan, men det är inte det som legat bakom de senaste årens diskrepanser. 

Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Motsvarande i budget 2020 var 75. Med det 

budgeterade antalet ska arenorna och de arbetsuppgifter som finns där kunna utföras och det 

budgeterade således följas. 

Driftbudget per konto (mnkr) Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Differens 
2020/2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 135,1 114,8 140,5 25,7 141,6 143,2 

 skattemedel 57,5 58,0 58,0 0,0 58,6 59,2 

 övriga intäkter 77,6 56,8 82,5 25,7 83,0 84,0 

Kostnader -
132,8 

-114,8 -140,5 -25,7 -
141,6 

-
143,2 

 köp av huvudverksamhet -6,4 -4,8 -6,3 -1,5 -6,3 -6,3 

 personal -98,3 -81,8 -104,3 -22,5 -
107,0 

-
109,0 

 lokalhyra -9,3 -9,3 -10,3 -1,0 -9,9 -10,0 

 avskrivningar -0,5 -0,6 -0,5 0,1 -0,8 -1,0 

 övriga kostnader -18,3 -18,3 -19,1 -0,8 -17,6 -16,9 

Resultat 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar 
Övriga intäkter är 4,9 mnkr högre i budget 2021 än de var i utfall 2019. Detta hänger samman med 

lönestöd som baserar sig på % av lön, vilket innebär att de ökar i takt med lönerna. Ytterligare en 

skillnad är att staten från och med 2021 finansierar 75% av kostnaden för yrkesvux att jämföra med 

50% för 2019. Därtill beräknas det att yrkeshögskolan ska starta samtliga beviljade utbildningar. ESF 

projektet som startade på hösten 2020 bidrar också till ökade intäkter. 
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Utgifterna för personal ökar mellan utfall 2019 och budget 2021 med 6,5 mnkr. Satsningen på 

uppbyggandet av en valideringsenhet samt det beviljade ESF projektet kräver personal förutom 

avtalade löneökningar. 

Intäkts- och kostnadsförändringar (mnkr) Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 2021 Differens 
2020/2021 

Övriga intäkter 77,6 56,8 82,5 25,7 

Utgifter för personal -98,3 -81,8 -104,3 -22,5 

Totalt -20,7 -25,0 -21,8 3,2 

2.4 Investeringsbudget 
Nämnden har haft en investeringsbudget på 0,5 mnkr de senaste åren. Detta har medfört att 

nödvändiga investeringar inte kunnat göras på korrekt sätt. Behovet framöver beräknas öka då 

fordonsparken och maskinell utrustning på arenorna behöver uppdateras. Det finns också ett uppdämt 

behov av att förnya smartboards inom vuxenutbildningen. 

Investeringsbudget (mnkr) Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Traktor 0,5 0,5     

Skogsmaskin  1,0     

Vagn  0,5     

Isolering av fastighet  0,5     

Maskiner, traktorer, verktyg   2,0 2,0 2,0 2,0 

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

2.5 Generella och riktade statsbidrag 
Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. 

Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 

2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 

2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens 

årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen. 

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens 

ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra 

medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är 

avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur 

skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (- 

17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021. 

Nedan följer nämndens behov av insatser och medel inom följande områden: 

Insats Medel 2021 
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 Arbetslivsnämnden 

Planeringsförutsättningar för budget 2021 

Förslag till beslut  
Arbetslivsförvaltningen föreslår arbetslivsnämnden besluta 
att godkänna budgetförslag för arbetslivsnämnden 2021, 
att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna 
att lämna över ärendet till budgetberedningen, samt 
att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.        
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv föreslår förvaltningen en budget i 
balans. Nämndens skatteram för budgetåret 2021 är 58,0 mnkr. Det är en 
ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående budgetår. Dock föreligger 
inget överskottskrav för 2021 varför det faktiska utrymmet ökat med 2,5 
mnkr. Investeringsramen för 2021 är preliminärt 2,5 mnkr. 
Då nämnden de senaste åren har stora differenser mellan utfall och budget 
har särskild omsorg lagts på att analysera de senaste årens utfall för att få en 
budget som bättre stämmer överens med verkligheten.  
Antalet BEA-anställda i budget 2021 är 129 årsarbetare. Det motsvarar det 
faktiska behovet av arbetskraft som krävs för att utföra arbetet på de 
arbetsplatser där vi är verksamma.  
Den verksamhet som Arbetslivsförvaltningen uppskattar kunna bedriva och 
nå finansiering för under verksamhetsåret 2020 uppgår till 140,5 mnkr. 
Utöver de kommunala skattemedlen beräknar förvaltningen att intäkter och 
bidrag från externa och interna aktörer kommer att uppgå till 82,5 mnkr, 
vilket är en ökning med 25,7 mnkr i förhållande till budget 2020.   
Då 58 % av de totala intäkterna finansieras genom externa och interna 
intäkter är verksamheterna känsliga för eventuella nationella beslut som 
påverkar intäkterna och bidragen. 
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Socialt perspektiv 
Budgetförslaget innebär att fler personer får möjlighet till egen försörjning 
genom en subventionerad anställning i kommunen. En anställning innebär 
möjlighet till effekter såsom minskat behov av ekonomiskt bistånd, höjd 
livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i form av 
hälso – och sjukvårdande insatser. På längre sikt kan det ge effekter för barn 
i familjer beroende av ekonomiskt bistånd. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 
Genom att säkerställa att budgetförslag är rimliga utifrån omvärldshändelser 
såsom exempelvis minskat mottagande av nyanlända och minskade 
statsbidrag bidrar nämnden och förvaltningen till kommunens ekonomi som.      

Ingrid Nilsson 
Förvaltningschef  
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag budget 2021, ALN 
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§ 49 Dnr 2020-000064 1.1.2.1 

Planeringsförutsättningar för budget 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa planeringsförutsättningarna för 2021 med preliminär tilldelning 
av skattemedel, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för ekonomistyrning delge 
nämnderna budgetdirektiv. Inför budgetarbetet för budget 2021 har 
benämningen budgetdirektiv ersatts av begreppet planeringsförutsättningar, 
vilket är ett led i arbetet med en ny styrmodell, som pågår under 2020.  
Förslaget har föregåtts av en gemensam process av kommunledningsgruppen 
som tillsammans har, utifrån förutsättningarna inför budget 2021, lagt fram 
det liggande förslaget, se bilaga. 
Skattemedel, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 1 743,5 mnkr 
2021 (baserat på skatteprognos från 13 februari 2020 och en befolkning om 
25 122 invånare). Jämfört mot utfallet för 2019 är det en ökning med 74,5 
mnkr och 47,3 mnkr högre än budget för 2020.  
Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2021 till 35 mnkr vilket 
motsvarar 2 procent av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet 
föreslås bli 59,5 mnkr. 
Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 708,5 
mnkr för 2021. Under 2021 finns inget utrymme för att äska extra medel. För 
att klara budgeterad resultatnivå är det av yttersta vikt att verksamheten 
iakttar återhållsamhet och försiktighet, så att en så låg kostnadsutveckling 
som möjligt uppnås. 
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För att nå en god ekonomisk hushållning, så föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att budgetprocessen utgår från följande: 

- Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten 2021 uppgår 
till 1 708,5  mnkr.  

- Den samlade resultatnivån anges till 35 mnkr, vilket motsvarar ett 
resultat på 2 %. 

- Investeringsnivån uppgår till 59,5 mnkr.    
 

Tidplan Budget 2021 
 
25 februari Konferens planeringsförutsättningar 2021 
19-24 mars Budgetdialog nämnderna och majoriteten, enligt separat 

kallelse  
30 april Respektive nämnd ska senast den 30 april 2020 inkomma till 

kommunstyrelsen med förslag till budget för 2021 
2 juni Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

skattesats för 2021 samt resultatuppdrag med styrtal 
15 juni Kommunfullmäktige tar beslut om skattesats för 2021 samt 

resultatuppdrag med styrtal 
23 november Kommunfullmäktige delges för kännedom nämndernas budget 

med verksamhetsplan 
 

Socialt perspektiv 
I förslaget till planeringsförutsättningar i budget 2021 har fokus legat på 
tidiga och förebyggande insatser. Exempel på det är samverkan i 
organisationen som bidrar till barns trygghet och utveckling och insatser för 
att främja goda livsvillkor för äldre.  

Ekologiskt perspektiv 
I förslaget har hänsyn tagits till att minska antalet transporter internt för att 
bidra till positiva effekter på klimatet, samt att också arbeta för att minska 
antalet bilar och öka andelen miljöbilar.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunen har under några år haft en sviktande likviditet, för att uppnå en 
hållbar god ekonomisk hushållning för framtiden behöver kommunen som 
en del stärka sin likviditet. Förslaget innehåller därför en resultatnivå om 2 
procent vilket skulle ge kommunen goda förutsättningar att långsiktigt uppnå 
en önskvärd likviditetsnivå.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24 med bilaga  
______  
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1  Planeringsförutsättningar 2021 
Kommunstyrelsen ska fastställa planeringsförutsättningar med förslag på 
preliminära budgetramar till nämnderna. Det ska ske senast i mars året innan 
aktuellt budgetår. 

2 Förutsättningar 
Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, 
teknik och värderingar som, om det sker förändringar, är svåra att påverka 
lokalt. För att bäst möta förändringar behövs strategier. Vad har vi som 
kommun att förhålla oss till? 

2.1 Demografi 
Befolkningsprognosen pekar mot oförändrat antal i befolkningen åren 2020-
2021, men beräknas minska åren 2022-2024. 
Ser vi till olika åldersgrupper visar prognosen att antalet barn i förskolan 
antas stort sett bli oförändrad 2020-2021, och minska år 2022. Under samma 
period antas antalet barn i grundskolan minska med cirka 20 barn medan 
antalet i gymnasieskolan antas öka med cirka 30 elever. 
Andelen av befolkningen som är 80 år och äldre ökar och prognosen visar att 
ökningen sker fram till år 2034. Mellan åren 2020-2022 förväntas 
åldersgruppen öka med cirka 100 personer. Antalet personer med behov av 
plats i särskilt boende kommer därmed också att öka. 

2.2 Arbetslöshet och utbildningsnivå 
Arbetslösheten i riket var i december 2019 7,4 procent, och i Härnösand var 
motsvarande siffra strax under 12 procent.  
År 2019 hade drygt 12 procent av kommuninvånarna  i åldern 25-64 år 
förgymnasial utbildning, och drygt 47 procent hade en utbildningsnivå 
motsvarande gymnasial nivå. 

2.3 Kompetensförsörjning 

2.3.1 Internt 
Härnösands kommun är och vill vara en attraktiv arbetsgivare. Med fem 
generationer på arbetsmarknaden behöver organisationen anpassa sig till 
olika behov, erfarenheter och utbildningsbakgrund. Under 2019 var den 
externa omsättningen 9,8 procent och den interna 4,3 procent. Inom några 
yrkesgrupper är den högre, exempelvis rektorer som hade en omsättning om 
25 procent. Antalet som beräknas gå i pension är cirka 150 medarbetare 
(givet att de går i pension vid 65 års ålder). Kompetensförsörjning av 
befintlig personal är en viktig fråga framåt, har vi rätt kompetens på rätt plats 
i våra verksamheter, nyttjar vi de kompetenser vi har på ett effektivt sätt? 

2.3.2 Externt 
Arbetsmarknadsstrukturen i Härnösand har ett behov av att fler 
arbetstillfällen med lägre kompetenskrav finns att tillgå. Företagen i 
Härnösand upplever att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är 
en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. 
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Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät misslyckas företag med en av 
fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter 
att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. Undersökningar 
(SCB) visar att fler med kompetens och arbete flyttar från Härnösand än 
personer med kompetens och arbete, flyttar till Härnösand. 

2.4 Teknik 
Digitaliseringen är ett faktum i Sverige. Allt som kan digitaliseras kommer 
att digitaliseras. Många av välfärdens rutinmässiga administrativa uppgifter 
kan utföras av robotar. Det innebär att människor förväntar sig friktionsfria 
och snabba lösningar. För kommunen är det ett arbete som måste göras för 
att förnya strukturer och arbetssätten så att de speglar samhällsutvecklingen. 
Den digitala mognaden måste höjas inom den egna organisationen och 
utvecklingen behöver vara strategisk och balansera mellan tillgänglighet och 
sårbarhet vid utveckling av ny teknik. 
Kommunen hade 39 e-tjänster vid utgången av år 2019, varav de flesta 
återfanns inom trafik och infrastruktur. Mellan åren 2018-2020 inkom 5054 
ärenden via kommunens e-tjänster. För att utveckla fler digitala lösningar 
inom exempelvis vård-och omsorgsområdet krävs det en infrastruktur som 
kan rymma sådan utveckling. 

2.5 Ökat fokus på landsbygden 
Alla vill inte bo i en stad. Många människor föredrar att bo på landet. För 
några är det närheten till naturen som lockar, andra söker ett lugnare 
livstempo och kanske ett billigare boende. Ökat fokus på landsbygden 
innebär att se över och fatta beslut om det också ska innebära likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar i stad och landsbygd. En levande landsbygd 
behöver bibehålla och utveckla service och verksamhet, utvecklade 
kommunikationer och fortsatt bredbandsutbyggnad. Resursfördelningen 
behöver ses över i organisationens verksamheter för att säkerställa 
likvärdighet inom skola och omsorg. Utvecklade kommunikationer behöver 
kreativa lösningar i framtiden. 

2.6 Klimat 
Effekterna av klimatförändringarna väntas tillta och ge konkreta 
konsekvenser. Extrem nederbörd, oftare värmeböljor och torka är några 
effekter. Med dessa följer sekundära effekter som påverkar skog och natur. 
Fram till 2040 förväntas årsmedeltemperaturen vara cirka 2,5 grader högre 
än den var mellan åren 1961-1990. Mot slutet av århundradet förväntas 
årsmedeltemperaturen ha ökat med cirka 5 grader. Vintern påverkas mest, 
med upp emot 7 grader varmare än den var 1961-1990. 
Konsekvenserna av ett förändrat klimat beror bland annat på hur väl 
kommunen lyckas förbereda sig. Med god planering och en strategi för hur 
man ska hantera risker och ta vara på möjligheter kan kommunen förstärka 
det positiva och dämpa det negativa. Klimatrisker är idag en del av den 
fysiska planeringen i kommunen till viss del, men behöver tas med mer i 
planeringen de närmaste åren.  
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3 Fokusområden i planeringsförutsättningarna för 2021 
Underlaget inför förslaget om planeringsförutsättningarna har utgått från de 
politiska prioriterade områdena: 

• God kvalitet i kärnverksamheterna 
• Långsiktigt hållbar ekonomi 
• God arbetsgivare 
• Klimat 
• Näringsliv och etableringar 
• Social hållbarhet 

 
I förslaget har hänsyn tagits till demografi i form av en ökad äldre 
befolkningsgrupp, behov av gruppbostäder och minskade intäkter från 
Migrationsverket med anledning av minskad andel nyanlända som 
kommunplaceras i Härnösands kommun. Digitaliseringen innebär både 
kostnader i form av investeringar och resurstillsättning men också 
kostnadseffektiviseringar, då arbetssätt kan effektiviseras/automatiseras. Ett 
exempel är inköp och implementering av nytt lönesystem som genererar 
kostnader i inköp och utbildning men som på sikt effektiviserar arbetet och 
minskar kostnaderna. I förslaget har därför hänsyn tagits till både ökade 
kostnader och minskade kostnader. Parallellt med utveckling inom 
teknikområdet har ökad tillgänglighet och informationssäkerhet varit en 
självklar faktor att ta med i de ekonomiska faktorerna.  

3.1 Fokus på tidiga och förebyggande insatser ger ökad social 
hållbarhet.  

En viktig utgångspunkt i förslaget kring planeringsförutsättningar för budget 
2021 är att se vad vi kan utveckla och/eller göra på annat sätt. På kort sikt 
kan det innebära uppstartskostnader i verksamheterna men på längre sikt 
innebära ekonomiska effektiviseringar och/eller högre livskvalitet genom 
förebyggande insatser. 
Social hållbarhet för kommunens invånare innebär att fokus i förslaget har 
lagts på ett förebyggande arbete riktat mot barn och unga i utsatta 
familjesituationer, likvärdig skola och sociala insatser i öppna verksamheter 
för äldre. Skolans verksamheter och socialtjänstens verksamheter ska 
tillsammans utveckla gemensamma arbetssätt och arbeta ur ett 
helhetsperspektiv som gynnar barnens utveckling och lärande. 

3.2 Områden som kan effektiviseras och minska sina kostnader 
Kostverksamheten inom skola och socialtjänst har 
effektiviseringsmöjligheter, framförallt inom matsvinn och strategisk 
måltidsplanering.  
En strategisk lokalplanering som innebär en förtätning i befintliga lokaler 
och god framförhållning i verksamhetsplanering kopplat till lokalbehov har 
kostnadsminskningspotential på längre sikt.  
Genom att dela på specialistkompetens mellan flera verksamheter i 
organisationen, men också vara öppna för att dela spetskompetens med andra 
myndigheter samtidigt som medarbetare i högre grad får ägna sig åt ett 
kärnuppdrag och att enklare arbetssysslor utförs av andra, kan 
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verksamheterna minska sina personalkostnader. Ur ett socialt perspektiv och 
i ett barnperspektiv blir det viktigt att uppgiftsförflytta och bereda fler 
anställningar i enklare arbetsuppgifter, då det påverkar andelen i behov av 
försörjningsstöd och/eller andra insatser för att öka anställningsbarheten, 
som kommunen erbjuder.  

3.3 Kommunen ska fortsätta vara en god arbetsgivare  
Inom organisationen innebär det ett konkret arbete för att minska 
korttidsfrånvaron bland medarbetare. Det innebär också att se över 
medarbetarnas arbetsuppgifter i organisationen – hur används medarbetares 
kompetens på bästa sätt och var i organisationen kommer kompetensen som 
bäst till gagn för dem vi är till för? Heltidsprojektet fortsätter under 2021. 

3.4 Konkreta klimatfrämjande åtgärder 
Antalet transporter internt inom kommunen kan effektiviseras och 
samordnas. Det skulle inte bara få positiva effekter på klimatet utan även få 
effekter på resursanvändandet i verksamheter. Antalet bilar inom 
organisationen kan minska, mindre bilar och fler användare innebär också 
kostnadsminskningar. De bilar kommunen använder ska vara miljövänliga.  
Minskat matsvinn inom offentliga verksamheter är ett arbete som ska 
intensifieras. 

4 Preliminär budget 2021 
Nedanstående förslag till resultat och fördelning av budgetramar till 
kommunens nämnder baseras på de förutsättningar samt fokusområden som 
beskrivits ovan. 
En hållbar och god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att lyckas 
med uppdraget både idag och i framtiden. Då kommunen ständigt ställs inför 
nya utmaningar kräver det handlingsberedskap men även realism. För att 
lyckas krävs, förutom en utvecklad verksamhetsplanering med 
framförhållning och en rättvisande och tillförlitlig redovisning, att 
kommunen ger service som är anpassad efter invånarnas behov och 
förväntningar och att ett balanserat samband mellan resursåtgång, prestation, 
resultat och effekt säkerställs.  
Skattemedel, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 1 743,5 mnkr 
2021 (baserat på skatteprognos från 13 februari 2020 och en befolkning om 
25 122 invånare). Jämfört mot utfallet för 2019 är det en ökning med 74,5 
mnkr och 47,3 mnkr högre än budget för 2020.  
Verksamhetens intäkter beräknas ligga på samma nivå som utfallet för 2019, 
från 351 mnkr till 352 mnkr. Sett till utvecklingen de senaste åren så skulle 
en ökning vara förväntad men den oförändrade intäktsbilden beror framför 
allt på minskade riktade statsbidrag från Migrationsverket men även att det 
finns en osäkerhet kring bidrag från Arbetsförmedlingen.  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 §85 att för både 2020 och 2021 
begära gottgörelse från Mellersta Norrlands pensionsstiftelse, den intäkten är 
inkluderad i förslaget.  
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Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar förväntas öka med 1,8 
procent jämfört med utfallet 2019. I jämförelse med budget för 2020 så 
förväntas verksamhetens kostnader öka med 3,9 procent. Det finns en viss 
försiktighet i budgeteringen av verksamhetens intäkter vilket påverkar 
budgetutrymmet för kostnader. Med hänsyn tagen till den försiktighet som 
finns i budgeten så förväntas kostnaderna öka med 1,3 procent 2021 i 
förhållande till 2020. 
Investeringsutrymmet föreslås balansera så att inte hela utrymmet finansieras 
via interna medel (skattemedel) utan att även en del lånefinansieras, det för 
att ge möjlighet till förbättrad likviditet i kommunen. 
Kommunens resultat för 2021 föreslås till 35 mnkr (2 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning), det i enlighet med 
kommunens reglemente för ekonomistyrning. Kommunen har under några år 
haft en sviktande likviditet och för att uppnå en hållbar god ekonomisk 
hushållning för framtiden behöver kommunen som en del stärka sin 
likviditet. En resultatnivå om 2 procent ger kommunen goda förutsättningar 
att långsiktigt uppnå en önskvärd likviditetsnivå. 

4.1.1 Förslag till resultaträkning 
Under 2021 finns inget utrymme för att äska extra medel. För att klara 
budgeterad resultatnivå är det av yttersta vikt att verksamheten iakttar 
återhållsamhet och försiktighet, så att en så låg kostnadsutveckling som 
möjligt uppnås. 
 

 (mnkr) 
Utfall 
2019 

Årsplan 
2020 

Direktiv 
2021 

Verksamhetens intäkter* 351,0 300,0 352,0 
Verksamhetens kostnader** -1 971,7 -1 932,0 -2 007,9 
Avskrivningar -47,9 -52,0 -52,6 
Verksamhetens nettokostnader -1 668,6 -1 684,0 -1 708,5 
Skatteintäkter 1 199,0 1 218,0 1 232,0 
Generella statsbidrag och utjämning 469,5 478,2 511,5 
Verksamhetens resultat -0,1 12,2 35,0 
Finansnetto 3,3 6,0  
Årets resultat 3,2 18,2 35,0 

* inkl finansiella intäkter 2021 
** inkl finansiella kostnader 2021 

 

4.1.2 Fördelning per nämnd 
Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 708,5 
mnkr för 2021.  
Inför förslaget till fördelning av budgetramar 2021 har några förändringar 
gjorts. En omflyttning har gjorts på 2,2 mnkr (revision och valnämnd) från 
kommunstyrelse till kommunfullmäktige för att medlen ska följa ansvaret. 
Den kommungemensamma verksamheten som ligger under 
kommunstyrelsens ansvar har förtydligats och renodlats till att hantera 
kommungemensamma kostnader som inte tillhör enskild nämnd. Som 
exempelvis större kommunbidrag (Räddningstjänsten Härnösand-Ådalen och 
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kommunförbundet), kommunens pensionskostnad och semesterlöneskuld. 
Förändringen ger kommunstyrelsen inklusive kommungemensamt ökade 
nettokostnader om 53 mnkr. 

(mnkr) 
Budget 

2019 
Budget 

2020 
Budget 

2021 
Kommunfullmäktige 4,0 4,1 6,3 
Kommunstyrelse inkl kommungemensamt 189,0 182,9 233,6 
Arbetslivsnämnd 58,0 58,0 62,0 
Samhällsnämnd 179,0 180,0 181,0 
Skolnämnd 600,0 605,8 613,1 
Socialnämnd 597,0 596,2 612,5 
Verksamhetens nettokostnader 1626,0 1627,0 1708,5 

 

4.1.3 Investeringsbudget 
Investeringsvolymen beräknas under 2021 uppgå till 59,5 mnkr, varav 41 
mnkr föreslås finansieras via interna medel (skattemedel) och resterande del 
18,5 mnkr lånefinansieras. 

 (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025 
Kommunstyrelse 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Arbetslivsnämnd 1,0 2,0 1,0 0,5 0,5 
Samhällsnämnd 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 
Skolnämnd 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Socialnämnd 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Summa 59,5 59,5 58,5 58,0 58,0 

5 Fortsatt budgetprocess 
Den fortsatta budgetprocessen ser ut enligt följande och inleds med en 
gemensam budgetkonferens den 25 februari 2020, där föreliggande 
planeringsförutsättningar presenteras av kommunledningen.  
Därefter ska varje nämnd arbeta fram ett budgetförslag som ska överlämnas 
till kommunstyrelsen.  
Budgetförslaget ska innehålla en beskrivning av den planerade verksamheten 
och förutsättningar för 2021, med särskild tonvikt på större förändringar och 
planerade utvecklings- och förändringsarbeten. Förslag på resultatuppdrag 
med styrtal för 2021till de kommunövergripande målen samt reflektion över 
budget och utfall 2019 och hur det relatera till budget 2021. 
Redovisning av beräknade intäkter och kostnader för 2021 samt en 
beskrivning av större förändringar i förhållande till innevarande år (2020). 
Särskilt bör lyftas fram: 

• ökade intäkter/kostnader på grund av nödvändig ökning av 
verksamhetsvolymer eller ersättningsnivåer 

• ökade intäkter/kostnader på grund av förändringar av verksamhetens 
art 
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• minskade intäkter/kostnader på grund av bortfall av aktivitet, 
verksamhet, åtagande eller förändrade ersättningsnivåer 

• minskade intäkter/kostnader på grund av beslutade 
verksamhetsförändringar (exempelvis förändrade arbetssätt, 
genomfördeffektivisering/återhållsamhet eller investering som gett 
lägre driftskostnad). 

Under perioden efter beslut om planeringsförutsättningarna och tills 
nämnden ska lämna förslag till budget för 2021 till kommunstyrelsen så 
kommer budgetdialoger att hållas. 
Respektive nämnd ska senast den 30 april 2020 inkomma till 
kommunstyrelsen med förslag till budget för 2021 (enligt framtagen mall i 
Äpplet).  



Kanal:  Diarie 
Från:  Sonja Hedenberg 
Skickat:  2020-03-10 08:43:12 
Till:  ARN 
Ämne:  2020-000064 Bilaga 1 - Planeringsförutsättningar 2021 
Bifogade filer: Beslut-2020000064-KS-§ 49.docx, Bilaga 1 - Planeringsförutsättningar 2021.pdf 
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§ 130 Dnr 2020-000206 1.1.3.1 

Budget 2021 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar 
att godkänna upprättat förslag till budgetförslag för 2021 med redovisad 
textjustering,  
att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,  
att begära förstärkning av skattemedelsramen med 10,3 mnkr för 18 nya 
platser inom särskilt boende,  
att begära att 3,9 mnkr överförs från kommunstyrelseförvaltningen för 
övertagandet av bemanningsenheten,  
att begära 5,4 mnkr för posten Bibehållen verksamhet för att användas till 
kvalitetsstärkande insatser inom äldreomsorgen och uppnå lagstadgad nivå 
inom omsorgen om funktionshindrades verksamhetsområde,  
att sänka utökningen av sjuksköterskor till 3.0 årsarbetare, 
att uppdra till socialförvaltningen att i det kommande arbetet med näravård 
organisationen framställa behovet av hälso- och sjukvårdspersonal till 
Socialnämnden, 
att socialnämndens budgetram framgent utarbetas med hjälp av kolada 
siffror. Detta för att jämföra oss med likvärdiga kommuner och att tilldelad 
budget harmonerar med behov och lagkrav,  
att budgeten inte har något utrymme för att täcka eventuella merkostnader 
för heltidsprojektet, 
att överlämna budgetförslag 2021 till budgetberedningen, samt 
att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.      

Yrkanden 
Krister Mc Carthy (S) yrkar på tillägg av ytterligare att-satser:  
att begära 5,4 mnkr för posten Bibehållen verksamhet för att användas till 
kvalitetsstärkande insatser inom äldreomsorgen och uppnå lagstadgad nivå 
inom omsorgen om funktionshindrades verksamhetsområde,  
fort. § 130 
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att sänka utökningen av sjuksköterskor till 3.0 årsarbetare, 
att uppdra till socialförvaltningen att i det kommande arbetet med näravård 
organisationen framställa behovet av hälso- och sjukvårdspersonal till 
Socialnämnden. 
Margareta Tjärnlund (M) yrkar på tillägg av ytterligare att-satser:  
att socialnämndens budgetram framgent utarbetas med hjälp av kolada 
siffror. Detta för att jämföra oss med likvärdiga kommuner och att tilldelad 
budget harmonierar med behov och lagkrav.  
att budgeten inte har något utrymme för att täcka eventuella merkostnader 
för heltidsprojektet. 
Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till yrkande från 
Krister Mc Carthy (S) och Margareta Tjärnlund (M).  

Propositionsordning 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut; liggande förslag med 
tillägg av ytterligare att-satser.  
Ordförande finner att Socialnämnden beslutar enligt förslaget.      

Bakgrund 
Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 
612,5 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna 
består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare. 
Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning 
(momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. 
Bidragsintäkterna har de senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 
2020 och 2021. 
Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräkning av löner på 
motsvarande 17 mnkr. De främsta anledningarna till ökningen inom 
personalkostnaderna är satsningar främst på antalet sjuksköterskor, en 
öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korttidsenheten.  
Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av 
assistansanordnare, köp av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa 
platser/placeringar. Minskningen av budgeten beror främst på lägre 
kostnader för personlig assistans. 
Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots 
uppräkningen kan budgeten för lokaler minskas, de främsta anledningarna är 
att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 samt att flytten av 
korttidsenheten minskar lokalkostnaderna. 
Fort. § 130 
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Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. 
Lokalen Selam användes tidigare inom verksamheten för ensamkommande 
barn och unga. På grund av en drastisk minskning av asylsökande ungdomar 
till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet 
(Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för 
lokalen sträcker sig till sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal 
vilket gör det möjligt att lämna under 2021. 
Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och 
beräknas för 2021 ge ökade kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat 
implementering och utbildning. Nämnden kommer att ha dubbla 
verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet 
implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 
1,2 mnkr.  
Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut 
i kommunstyrelsen 18 juni 2020. Bemanningsenheten har under 2020 flyttat 
från kommunstyrelsen till socialnämnden. Fördelning av skattemedel för 
dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken skattemedel, 
intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget.       

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-09-29 § 123 Budget 2021. 
Socialförvaltningen, Tjänsteskrivelse Budgetförslag 2021, reviderad 2020-
09-29. 
Socialförvaltningen, Budgetförslag 2021. 
Socialförvaltningen, Budget 2021 - Underlag Sn.         
______       
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 SOCIALNÄMNDEN 

Socialnämndens budgetförslag 2021 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta 
att godkänna upprättat förslag till budgetförslag för 2021 med redovisad 
textjustering,  
att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna,  
att begära förstärkning av skattemedelsramen med 10,3 mnkr för 18 nya 
platser inom särskilt boende,  
att begära att 3,9 mnkr överförs från kommunstyrelseförvaltningen för 
övertagandet av bemanningsenheten,  
att överlämna budgetförslag 2021 till budgetberedningen, samt 
att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.  
 

Bakgrund 
Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 
612,5 mnkr samt övriga interna och externa intäkter. De externa intäkterna 
består till största del av omsorgs- och hyresavgifter som debiteras brukare. 
Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning 
(momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. 
Bidragsintäkterna har de senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 
2020 och 2021.  
Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräkning av löner på 
motsvarande 17 mnkr. De främsta anledningarna till ökningen inom 
personalkostnaderna är satsningar främst på antalet sjuksköterskor, en 
öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korrtidsenheten.  
Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av 
assistansanordnare, köp av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa 
platser/placeringar. Minskningen av budgeten beror främst på lägre 
kostnader för personlig assistans.  
Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots 
uppräkningen kan budgeten för lokaler minskas, de främsta anledningarna är 
att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 samt att flytten av 
korttidsenheten minskar lokalkostnaderna.  
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Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. 
Lokalen Selam användes tidigare inom verksamheten för ensamkommande 
barn och unga. På grund av en drastisk minskning av asylsökande ungdomar 
till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet 
(Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för 
lokalen sträcker sig till sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal 
vilket gör det möjligt att lämna under 2021.  
Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och 
beräknas för 2021 ge ökade kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat 
implementering och utbildning. Nämnden kommer att ha dubbla 
verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet 
implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 
1,2 mnkr.  
Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut 
i kommunstyrelsen 18 juni 2020. Bemanningsenheten har under 2020 flyttat 
från kommunstyrelsen till socialnämnden. Fördelning av skattemedel för 
dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken skattemedel, 
intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget.  
 
 
 
Mats Collin 
Förvaltningschef 
 

Bilagor 
Budgetförslag 2021  
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• Denna redovisning täcker inte in alla 
detaljer, men redovisar de flesta 
förändringar av budget 2021 i relation till 
budget 2020. 

• I skrivande stund saknas justering av 
ytterligare någon miljon innan förvaltningen 
kan lämna över en budget som bedöms 
vara i balans. Detta beräknas vara klart vid 
nämndens sammanträde. 



Ekonomiska förutsättningar inför 
budget 2021



• Ökning av skatteramen 16,3
• Indexuppräkning av löner, lokaler mm enl budgetdirektiv 15,3
• Uppräkning ersättning till personlig assistans enl SKR 0,6
• Faktisk nettoökning av skatteramen för Sn jmf budget 2020 0,4

• Ofinansierat ej verkställt kostnadsreduceringskrav med från 2020 15,1
• Riktat statsbidrag till äldreomsorgen (flerårigt) 12,9
• Budgetmässigt utgångsläge jmf budget 2020 och 2021 - 1,8 

2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 4
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Kommentar till ekonomiska 
förutsättningar

• Riktade statsbidraget för äldreomsorg på 
12,9 mnkr anges att det ska vara flerårigt. 

• Bedöms kunna användas till olika saker 
inom äldreområdet.

• I denna budget används det främst i syfte 
att slippa avveckla verksamhet. 



Förvaltningen föreslår utveckling 
av verksamhet motsvarande 
knappt 18 mnkr



• Förstärkning av anhörigvården 1åa    (Ks au beslut) 0,6
• Förstärkning med Arbetsterapeut till Biståndsbedömning 1åa 0,6
• Utökning med Ec för Elevhemmen 1 åa (”avgiftsfinansierad”) (KS au) 0,0
• Ökad grundbemanning sjuksköterskor 5,0 åa 3,0
• Ökad bemanning på korttids till 0,7 åa/plats 0,7
• Ny avdelning Socialpsykiatri med geriatrisk inriktning   (KS au) 2,2
• 18 nya säbo-platser Härnögården   (KS au) 10,3
• Ökad utbildningsbudget (från 1,0 till 1,5 mnkr) 0,5
• Bidragsfinansierade satsningar; HLT-team Familjecentral 2.0 0,0
• SUMMA 17,9

2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 7



Olika justeringar av budgeten som totalt 
sett sänker kostnaderna med 6,1 mnkr

Anpassningarna gjorda utifrån bedömd 
utveckling 2021 alt nuvarande läge.



• Ökning av budgeten för externa placeringar inom Omsorgen 4,5
• Budgetanpassning för omvårdnadspersonal inom omsorgen 1,5
• Anpassning av hemtjänstens budget till verkligt läge för Ec 0,3
• Justering av placeringsbudget IFO utifrån förväntad effekt 

av förebyggande insatser. - 1,0
• Sänkning av försörjningsstödsbudgeten - 1,4
• Anpassning av Personlig assistans till nuläge - 7,3
• Sänkning av budget för hemtjänstpeng - 2,7

• Netto - 6,1

2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 9
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Kommentar till justeringar
• Externa placeringar omsorgen, trots att öppning av 

Pärlan beräknas ta ned kostnaden, behövs ändå 
uppräkning av nuvarande placeringsbudget för att 
vara i paritet med förväntad utfall. 

• Sänkning av hemtjänstpengen beror på förväntad 
effekt av dels 18 nya Säboplatser, dels några 
förebyggande insatser. 



Kompetensutveckling genom 
Äldreomsorgslyftet



• Kostnad för utbildning inkl erbjudande om heltid för Vb och Usk 10,5
• Statsbidrag för kompetensutveckling, det sk Äldreomsorgslyftet 10,5

2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 1 2



Intäktsjusteringar



• Justering av 13 olika intäktsposter -0,4

2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 1 4
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Kommentar till intäkter
• Förvaltningen gjorde en stor 

genomgång och justering av beräknade 
intäkter inför budget 2020. 

• Efter 8 månader avviker vi från 
intäktsbudgeten med ca 120 tkr lägre
än budget (rensat från Covid 19 
återsökta medel), inkluderat att vi har 
en oförutsedd intäkt på drygt 2 mnkr. 

• Så några ytterligare stora justeringar 
kan nämnden inte göra på intäkterna, 
enl förvaltningens bedömning. 

• Summan av de ytterligare 13 justeringar 
som ändå gjorts inför budget 2021 är 
0,4 mnkr mindre intäkter 2021 jmf 2020. 



Förvaltningens bedömning av 
medel som skall överföras från 
kommunstyrelseförvaltning pga
övertagandet av 
Bemanningsenheten.



• Överflyttning av budget inkl anpassning till verkligt behov 3,9

2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 1 7



Förvaltningen har anmält 
behov av att få ta del av de 
generella Covid statsbidrag 
som kommunen erhållit.



• Kostnader kopplade till införande av ett nytt verksamhetssystem 1,8
• Kostnader för dubbla verksamhetssystem under del av 2021 1,2
• För att kunna behålla Statsbidrags finansierad verksamhet inom IFO 1,8
• Familjebehandlingsteam inom IFO, 3 åa 1,65
• Tjänst för att utveckla förbyggande av fallskador inkl viss arbetsled. 0,6
• HVB-samordnare 0,3

• SUMMA 7,4

2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 1 9
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Kommentar till medel från det 
generella statsbidraget

• Härnösands kommun har erhållit 17,1 mnkr utifrån 
det generella Covid-statsbidraget.

• Dessa medel kan fördelas på alla förvaltningar.
• Budgetposten ”bidragsfinansierad verksamhet inom 

IFO” avser stärkt bemanning barn o unga inom IFO 
där tidigare statsbidrag upphört, men behov kvarstår. 
Den verksamheten har varit finansierat av flera olika 
statsbidrag



2 0 2 0 - 1 0 - 1 6 2 1

Härnösand i nationell 
jämförelse

• Samtliga verksamhetsgrenar har lägre kostnad än 
vad som statistiskt skulle kunna förväntas (enl KOLADA för 

2019).
• IFO = 30% lägre
• Funktionshinder = 6,9% lägre
• Äldreomsorg = 3,9% lägre
• Därutöver kan utläsas ur KOLADA statistiken vad 

avser brukarnas helhetsbedömning av hemtjänst och 
särskilt boende att Härnösand under flera år har haft 
lägre betyg än jämförbara kommuner och även lägre 
än rikssnittet för samtliga kommuner. 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Uppdrag och verksamhet 
Socialnämndens övergripande uppgift enligt kommunallagen är att nämnden inom sitt område ska se 

till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ- 

och familjeomsorg, omsorg om funktionshindrade, äldreomsorg samt inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. Nämnden ansvarar även för några ytterligare lagområden liksom vad som i lag sägs om 

socialnämnd. 

Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett 

i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården och omsorgen av en kommunal 

angelägenhet har lämnats över till annan aktör med stöd av kommunallagen. 

Verksamheterna inom socialnämndens område är i huvudsak lagstyrda. Det finns insatser som inte 

styrs av lag men har en god påverkan både kvalitativt och ekonomiskt på lagstyrda verksamheter. 

Socialförvaltningen har fyra verksamhetsområden, hemtjänst, särskilt boende inklusive hälso- och 

sjukvård, individ och familjeomsorg samt omsorg om funktionshindrade. I förvaltningen finns även en 

medicinskt ansvarig sjuksköterska med ansvar för kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Utöver 

dessa områden finns personal i olika stödfunktioner för strategisk planering för verksamheternas 

rutiner och uppföljningar, administration, lokalfrågor och nämndsekretariat. 

 

1.2 Viktiga händelser 
Covid-19-pandemin har inneburit mycket stora krav på förändring och anpassning av verksamheten 

under 2020, då främst inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Förändringar som 

drastiskt har ökat förvaltningens kostnader. I nuläget bedömer förvaltningen att flera av de 

anpassningsåtgärder som genomförts under 2020 kommer att behövas även under 2021. I nuläget går 

det inte att se när effekterna av Covid-19-pandemin kommer att upphöra. Om dessa merkostnader 

inte täcks av staten även framledes kommer det att innebära betydande underskott för nämnden, 

förutsatt att det smittspridningsförebyggande förhållningssättet skall fortsätta. 

Rätten till heltid är en av de mest prioriterade uppgifterna under 2021. Inför år 2020 var tanken att 

heltider skulle införas under året, detta omöjliggjordes dock av den Covid-19-pandemi som blossade 

upp i början av 2020. 

Utbildningssatsningen ”Äldreomsorgslyftet” är en även det en prioriterad åtgärd inför 2021. 

Äldreomsorgslyftet syftar till att ge fler möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska. 

Härnösands kommun har erhållit statsbidrag för denna satsning på 10,5 mnkr. 

Senast under första kvartalet 2021 behöver nämnden och kommunen ta ställning till vilket 

utbyggnadsbehov som finns av boenden för äldre respektive funktionshindrade. I mitten på 

september var kön av personer som beviljats plats i särskild boende inom äldreomsorgen 29 personer. 

Av dessa hade 9 personer väntat längre än 4 månader på plats. 

Den troligen största förändringen av verksamhet och ansvar under kommande år för socialnämnden 

är omställningen till Nära vård. SKR beskriver nära vård på följande sätt. 
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För att hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av 

hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, 

krävs en omställning i hela vårdkedjan. 

Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om 

primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, 

vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – 

samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer tillgänglig, närmare vård 

kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan 

användas bättre och därmed räcka till fler. 

Kärnan i Nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och 

förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just 

den personen. 

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. Utredningen Framtidens socialtjänst lämnade i augusti 

2020 förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större 

förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 

av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 

behovsprövning. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få 

karaktären av ramlag. 

Utredningen föreslår bland annat: 

 nuvarande målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten även ska främja människors 

jämställda levnadsvillkor 

 det i socialtjänstlagen anges att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv 

 plan- och bygglagen kompletteras med de sociala aspekterna i planläggningen och att det i PBL 

regleras att översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

sociala miljön 

 kommunen, vid planering av insatser till grupper och enskilda, särskilt ska beakta behovet av 

tidiga och förebyggande insatser 

 skyldigheten att inrapportera ej verkställda beslut förlängs från var tredje månad till var sjätte 

månad. 

 nuvarande begränsning om kvalitet till verksamhet som rör barn och unga tas bort och att 

bestämmelsen i stället tar sikte på socialtjänsten verksamhet. 

 regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur myndigheten kan 

utveckla stödet till kommuner för systematisk uppföljning 

 det införs krav på att verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet 

 regeringen tillsätter en utredning som ska utreda hur man kan säkerställa en fungerande och 

effektiv kunskapsstyrning som säkerställer samarbete mellan kommunerna 

och mellan kommunerna och staten 
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 regeringen tillsätter en utredning som ska se över professionens roll och den nuvarande 

beslutsordningen inom socialtjänstens område 

 skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatser ska 

tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning 

Det pågår även en statlig utredning kring översyn av insatser enligt LSS: 

I betänkandet Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen föreslår LSS-utredningen en ny 

lag: lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Lagen ska även i framtiden 

förkortas LSS. 

Utredningen föreslår tre nya LSS-insatser. Personlig service och boendestöd, Personligt stöd till barn, 

samt Förebyggande pedagogiskt stöd. 

Utredningen föreslår bland annat också: 

 att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig assistans 

 att personlig assistans ersätts med andra insatser för barn under 16 år 

 att ledsagarservice ska bli en del av insatsen personlig service och boendestöd 

 att samma tre grupper som ingår i LSS så kallade personkrets ska finnas kvar 

Utredningen beräknar att kommunernas kostnader ökar med mellan 300 miljoner och 400 miljoner 

kronor om året. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

 

1.3 Planerad verksamhet för året 
Individ- och familjeomsorgen 

Inom ramen för ett länsgemensamt projekt TSI (Tidiga samordnade insatser) startade 

socialförvaltningen och skolförvaltningen gemensamt upp två samarbeten under hösten 2020 med 

målsättning att utforma förebyggande och preventiva insatser riktade mot barn och unga och deras 

familjer. HLT; Projektet Hälsa Lärande och Trygghet innebär att utforma en stabil samverkansmodell 

mellan skolan, socialförvaltning och hälso- och sjukvården för det förebyggande, främjande och 

åtgärdande arbetet för barn och unga i riskzonen för psykisk ohälsa. Familjecentralen 2.0; innebär en 

förstärkning av familjecentralen genom att en samordnare tillsätts med uppdrag att utveckla och skapa 

verksamhet för att möta upp familjers behov av stöd. 

För att kunna bryta trenden med ökade kostnader för placeringar av barn på grund av omsorgssvikt 

hos föräldrar behöver det förebyggande och preventiva arbetet förstärkas liksom införande av 

konkreta och verkningsfulla behandlingsmetoder. Att starta upp en egen behandlingsresurs bedöms 

som angeläget för att på sikt kunna begränsa antalet HVB placeringar. För att ge ett alternativ till 

placering i familjehem eller HVB finns behov av att inrätta ett kvalificerat familjebehandlingsteam 

inom socialförvaltningen. En satsning som innebär erbjudande av en kvalificerad familjebehandling 

förväntas leda till färre placeringar på institutioner och i familjehem och därmed sänkta kostnader på 

sikt. 

Satsningen innebär att 3 nya tjänster tillsätts som skall arbeta behandlingsinriktat och metodbaserat. 

För att få kvalité och resultat krävs att insatsen utförs av kvalificerad personal samt att 



 

Socialnämnd  Budgetförslag 2021    5 [16] 

evidensbaserade och kvalitetssäkrade metoder används. Planeringen är att behandlingsinsatsen ska 

innebära en intensiv och begränsad tidsperiod om ca 12-15 veckors behandling och ske företrädelsevis 

i hemmiljö i syfte att stärka föräldraförmåga, identifiera och konkretisera eventuellt fortsatt 

stödbehov, samt minska onödiga placeringar. Familjebehandlingsteamet ska organisatoriskt ligga 

under enhetschefen för Bogården. Befintliga familjebehandlare inom Barn- och familjeenheten arbetar 

på ett annat sätt än vad det planerade familjebehandlingsteamet är tänkt att göra och att kombinera 

detta med behandlingsteamet är inte möjligt. 

Förstärkt Fältverksamhet. Verksamheten för ensamkommande barn och unga har lagts ned med 

anledning av ett minskat antal ensamkommande ungdomar. Under 2021 planeras för att förstärka 

Fältgruppen med en tjänst finansierad av intäkterna för de ungdomar som ännu omfattas av 

Migrationsverkets ersättning till kommunen. På så sätt kan ett förstärkt uppsökande arbete ske i 

ungdomsgruppen. 

Omsorgen om funktionshindrade 

Vad gäller grupp- och servicebostäder bedöms ansökningar om plats öka de närmaste åren. 

Ställningstagande till ytterligare platser behöver ske allra senast under första kvartalet 2021. 

Ytterligare platser behöver anskaffas antigen genom ny- eller ombyggnation alternativt genom 

upphandling. Omsättning på boendeplatserna är relativt låg och därmed begränsat antal lägenheter 

som frigörs årligen. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att se vilka lämpliga lokaler som skulle 

kunna vara aktuell för ytterligare verksamhet. Ett förslag till nytt särskilt boende med inriktning 

socialpsykiatri beräknas kunna presenteras i början av 2021. Boendet planeras omfatta ca 20 platser 

och kan eventuellt vara klart hösten 2022. Den beräknade effekten av nya boendet är att förvaltningen 

kommer kunna erbjuda hemmaplanslösningar för berörda brukare som idag bor externt vilket 

dessutom minskar förvaltningens kostnad. 

I nuläge finns två särskilda boenden för målgruppen socialpsykiatri. Behovet av platser är högre inom 

socialpsykiatri än vad förvaltningen kan erbjuda på hemmaplan. Detta medför att när budget 

dokumentet skrivs i september 2020 är 16 personer externt placerade utanför Härnösand. Härnösands 

kommun köper plats av privat aktör för att kunna verkställa brukarnas beviljade bistånd. 

Elevhemmen syftar till att ge bostad till ungdomar som önskar gå någon av gymnasiesärutbildningarna 

som drivs av utbildningsförvaltningen. Hemmen är en verksamhet som varit efterfrågad både av vårt 

eget Särgymnasium och av andra kommuner. Från och med 2021 finansieras verksamheten helt av de 

intäkter som respektive plats inbringar. Vid behov finns beredskap att kunna utöka antalet platser. 

Daglig verksamhet kommer under 2021 vara inne i en av sina mest expansiva faser på många år. 

Orsaken till detta är den stora lokalrotation tillika samordning av ett antal verksamheter som är 

påbörjad. Dessa samlokaliseringar sker ur flera perspektiv; ändamålsenliga lokaler, minska graden av 

ensamarbete och kostnadseffektivare nyttjande av lokalerna. Ett antal lokalinvesteringar likväl som 

inventarie-investeringar sker med anledning av detta under 2020, men även en del under 2021. 

Inför 2019 beslutades om avsevärd kostnadsreducering av årsarbetare i boenden. Detta har visat sig 

medföra svårigheter att klara brukarbehovet inom ett antal boenden, personaltätheten har blivit för 

låg för att klara lagstadgade insatser som brukare har rätt till. Ett antal boenden har därför sedan dessa 

besparingar genomfördes dragit över sina personalkostnader. Effektiviseringar i arbetssätt och 

samordning har ej kunnat åtgärda detta underskott. Budget 2021 innehåller en justering för att nå 

bedömd miniminivå. 
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Inom verksamhetsområdet omsorg har under 2020 genomförts en strategisk åtgärd i form av att säga 

upp projekt bilaga H vilket fortsättningsvis innebär att alla verksamheter inom boende arbetar under 

samma förutsättningar vad gäller arbetstagarnas anställningsvillkor. Effekten av detta är att 

personalresurs frigörs vid åtta verksamheter vilket ska reducera behov av viss vikarieförstärkning. Det 

innebär även fler timmar som kommer brukarna till nytta. 

Hemtjänsten 

För att försöka effektivisera verksamheten och för att skapa möjlighet att vid behov använda personal 

flexiblare i olika enheter, omstrukturerades nuvarande enheter under våren 2020. Tyvärr blev det svårt 

att se effekterna av denna förändring eftersom Covid-19 pandemin kom, och därigenom har personal 

inte arbetat inom olika enheter såsom det var tänkt, eftersom förvaltningen har velat minska risken 

för smittspridning. 

Hemtjänsten kommer att under 2021 ta fortsatta steg mot att bli ”smartare” i arbetssättet och ta hjälp 

av Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten för att genomlysa verksamheten avseende 

organisering, genomförande av insats mm. När detta är klart kommer förvaltningen att titta på om 

ersättningsmodellen för hemtjänst behöver ses över. 

För att minska antalet tillsynsbesök kommer verksamheten att arbeta för en utveckling mot fler 

trygghetskameror på natten men även trygghetskameror dagtid där det kan passa. Även införande av 

GPS-larm är ett viktigt grepp för såväl kvalitet som ekonomi. Försvinner någon av de medborgare som 

har hemtjänst kan verksamheten enkelt, snabbt och utan att behöva känna oro (givetvis gäller detta 

också för anhöriga) finna personen genom att spåra upp GPS-larmet som sitter på armen på personen. 

Detta arbete påbörjas under hösten 2020 tillsammans med Biståndsenheten och med Utvecklings- och 

kunskapsstyrningsenheten. 

Ett försök med inköp av mat via webb (med hjälp från personal) startat innan Covid-19 pandemin, men 

stannade av i och med denna. Förvaltningen kommer att sträva efter att detta ska bli det normala 

sättet att hantera inköp av mat. Det vill säga vid behov göra inköpen tillsammans i digital kanal för att 

sedan hämta maten vid givna tillfällen varje vecka. 

Hemtjänsten har fått tillfällig finansiering för 0,5 åa enhetschef under 2020. Planen har varit att det 

ska bli en permanent lösning och verksamheten kommer inte kunna bedrivas med mindre än de 

chefstjänster som nu finns, totalt sex inkl. den tillfälliga utökningen. Detta har vägts in i 2021 års 

budget. 

Särskilt boende och kommunal Hälso- och sjukvård 

Kön för att få en plats på särskilt boende har ökat sedan ett och ett halvt år. I samband med att beslut 

om avveckling av boendet Ugglan så har färre platser blivit lediga på Kommunens särskilda boenden 

och samtidigt ses ett ökat behov av platser främst demensplatser. I och med det har beslut tagits om 

att öka med 18 nya demensplatser på Härnögården med start september 2020. Detta innebär en 

kostnadsökning för 2021 för särskilt boende för drift och hyreskostnader för 18 platser 

I de socialpsykiatriska boenden som finns inom förvaltningen finns ett antal individer som med tiden 

utvecklat somatisk problematik ofta kopplat till åldrande. Detta medför att de inte alla gånger har 

samma behov som övriga vid dessa boenden. Det förslag som antagits av nämnden om att inrätta en 

specifik avdelning inom Särskilt boende för personer som har psykisk ohälsa och utvecklat äldre 

problematik innebär att enskilda med den problematiken får en lugnare miljö samt mer närhet till 

sjuksköterska. Vidare möjliggör öppnandet av en sådan avdelning att förvaltningen kan låta 
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externplacerade individer med psykisk ohälsa få komma till våra socialpsykiatriska boenden. 

Öppnandet av en sådan avdelning medför personalbehov för att kunna starta upp avdelningen. En 

start av denna avdelning medför dock att ett antal externplacerade kan planeras hem vilket gör att 

öppnandet av avdelningen ändå sänker förvaltningens kostnad. Kostnaderna för de placerade som kan 

tas hem överstiger kostnaden för att starta upp en avdelning av detta slag. 

Under hösten 2019 och 2020 har en tydlig bild visat att Korttidsenheten inte klarar arbetet utifrån 

nuvarande bemanning. Fler svårt sjuka brukare vistas inom korttidsenheten vilka kräver omfattande 

omvårdnadsinsatser. Detta är mycket personalkrävande och har krävt extra personal varje dag för att 

klara det grundläggande kravet på insatser, samt även för arbetsmiljöaspekten. För 2021 har en 

förstärkning av grundbemanningen på Korttidsenheten beräknats i budgeten. 

Under 2019 samt 2020 har en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor noterats. Fler brukare inom 

hemsjukvården kräver mer och avancerade insatser. På särskilt boende ses en bild av att de boende är 

äldre, sjukare och kräver mer insatser av sjuksköterskor än de senaste åren. Sjuksköterskor är en 

yrkesgrupp som ofta har varit svårt att rekrytera, en trend som även noteras i hela landet, där stor 

konkurrens av bemanningsföretag har betydande påverkan. Sommaren har det varit en extra utsatt 

tid att rekrytera vikarier, vilket gjort att förvaltningen tvingats anlita bemanningsföretag, som är ytterst 

kostnadskrävande. Inför 2021 avser förvaltningen öka grundbemanningen av sjuksköterskor på grund 

av ovanstående. En ökad grundbemanning förväntas ge resultat att vikariebehovet ska minska samt 

att frånvaro ska i största grad täckas av tillsvidare anställda sjuksköterskor, även sommar bemanning. 

Förväntad effekt är förbättrad arbetsmiljö, ökad kontinuitet samt i förlängning minskade 

vikariekostnader och minskat användande av bemanningsföretag. 

Särskilt boende startar upp ett test av ny organisation på två särskilda boenden (Ädelhem samt 

Härnögården) med start september 2020. Förutom enhetschef kommer en ny ledningsfunktion att 

testas – gruppchef. Syftet är bland annat att uppnå ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö , utveckling 

av verksamhet och arbetssätt. Ädelhem och Härnögården som nu är kommunens två största boenden 

kommer att ha ett nära samarbete i och med testet. Planen är även att i början av 2021 starta igång 

Särskilt boendes arbete med heltider för alla medarbetare på Ädelhem och Härnögården. I och med 

det kommer en kostnadsökning då grundbemanning måste ökas. Arbetet syftar förutom att alla ska få 

möjlighet till heltid, till att öka kontinuitet och minska timvikariebehovet. Arbetet beräknas i 

förlängningen även bli mer kostnadseffektivt. 

Biståndsbedömning 

Socialförvaltningen har från nämnden fått uppdrag att implementera stödbehovsbedömning inom 

LSS-handläggning. Denna bedömning ska användas för att bedöma den enskilde brukarens behov av 

stöd och service i bostad med särskild service för vuxna samt för att avgöra vilken boendeform den 

enskildes behov lämpligast kan tillgodoses. Bedömning ska göras inom flera områden, till exempel 

personlig vård, kommunikation och social interaktion. Stödet som bedöms avser till exempel praktisk 

hjälp, vägledning, motiveringsinsatser och tillsyn. 

Av bland annat det skälet avses Biståndsenheten förstärkas med en arbetsterapeut. Arbetsterapeuten 

kan med sin profession kartlägga den enskildes förmågor och hjälpbehov samt ge 

biståndshandläggaren ett bättre underlag till beslutsfattandet. En arbetsterapeut kan även få andra 

uppdrag såsom att utföra bedömningar inom andra delar, exempelvis vid personlig assistans 

utredningar, trygga hemgångar, dygnet runt tillsyn och i samband med hemkomst från sjukhus. Utöver 

att biståndsbedömarnas beslutsunderlag förbättras kommer det även att medföra att verkställigheten 

får tydligare uppdrag och på ett mer effektivt sätt kan planera sin personal. 
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Under stor del av 2020 har Biståndsenheten haft möjlighet till extern handledning. Detta har 

ytterligare förbättrat förvaltningens hantering och ökat graden av rättssäkerhet i biståndsbedömnings 

hanteringen. Utifrån de goda erfarenheterna som varit kommer förvaltningen att sträva efter att ett 

par gånger per termin använda sig av en extern handledare. Det ursprungliga syftet kvarstår nämligen 

att lyfta och stärka biståndsbedömarna i deras beslutsfattande i omfattande och komplicerade 

ärenden samt ta lärdom inför kommande utmaningar. 

Förvaltningen har ambitionen att se över de insatser som idag ingår i ”Skälig levnadsnivå”. Nuvarande 

riktlinjer antogs av socialnämnden under 2014, och senast reviderad 2017. 

Administration och förvaltningsledning 

Den omfattande utbildningssatsning som nu planeras i form av Äldreomsorgslyftet kommer att bidra 

till att höja kompetensen inom verksamheterna samt förhoppningsvis bidra till att stärka yrkets 

attraktivitet. Satsning skall leda till att fler skall kunna utbilda sig till vårdbiträden respektive 

undersköterskor. I de statliga bidragen ingår villkoret att de som erbjuds utbildning även skall erbjudas 

en tillsvidareanställning på heltid. 

En utökning av personalresurs inom förvaltningens bemanningssupport är nödvändig dels för att klara 

tillgängligheten årets alla dagar och dels för att hinna med övriga arbetsuppgifter som 

socialförvaltningen övertagit från HR-avdelningen. Omfattningen av förstärkningen är förutom 

ovanstående beroende av bemanningssupportens roll i det planerade heltidsprojektet. 

Inom socialförvaltningen utförs biståndsbedömda och ordinerade insatser som är avgiftsfria för den 

enskilde brukaren. En översyn av dessa kan leda till beslut som i sin tur kan ge ökade intäkter och 

medföra färre utförda hemtjänsttimmar vilket kan påverka förvaltningens ekonomi i positiv riktning. 

En genomlysning av administrativa arbetsuppgifter inför debitering av avgifter förväntas leda till en 

effektivisering genom digitalisering. 

Inom administrativa enheten finns en tjänst som lokalintendent. Ett förslag har tagits fram om att bilda 

en central organisation för lokalförsörjning. Det kan innebära att tjänsten som lokalintendent flyttas 

till kommunstyrelseförvaltningen. 

Utveckling och kunskapsstyrning 

BPSD (filosofi och modell för att hantera beteendestörningar hos demenssjuka) är en erkänd metod i 

arbete med demenssjuka. Kommunen har certifierad utbildare. Utbildning har skett på 

korttidsenheten. Detta arbetssätt minskar beteendestörningar hos demenssjuka vilket ofta annars 

skapar merkostnader i form utav ökat personalbehov. Vidare är olika beteendestörningar den främsta 

orsaken till behov av särskilt boende. Utifrån stort tryck på boendeplatser är tanken att BPSD ska 

införas inom hemtjänst som ett första steg. Detta för att möjliggöra ett bättre mående hos enskild men 

också utifrån att det kan flytta fram behov av särskilt boende. Då team utbildas så kräver det viss 

kostnad för vikarier och studiematerial. Ett massinförande skulle dock medföra betydande kostnader 

samtidigt som det är eftersträvansvärt och något förvaltningen inom ramen för tillgängliga ekonomiska 

medel har ambitionen att succesivt göra. 

Vid Anhörigcenter sker stöd till anhöriga som tar hand om sina närstående på något sätt. Där finns 

även en öppen mötesplats (ej biståndsbedömd insats). Dit kommer många människor som söker 

gemenskap. Anhörigstödet arbetar framgångsrikt med stöd till tidigt demenssjuka och deras anhöriga 

och forskning sker på verksamheten. Arbetet utgår från en strukturerad och evidensbaserad modell 

(PER-modellen). Därav har en effekt av det arbetet blivit att många tidigt demenssjuka kommer till den 
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öppna mötesplatsen. En komplikation som uppstått på grund av tillströmning av brukare och anhöriga 

är just öppenheten och att många olika människor kommer dit. Det medför att de tidigt demenssjuka 

får det jobbigt. Därför avser förvaltningen att inför 2021 låta den öppna mötesplatsen på 

Anhörigcenter övergå till en sluten mötesplats (fortfarande dock utan krav på bistånds beslut) och 

samtidigt öppna en ny öppen mötesplats i andra lokaler. Lämpliga lokaler till detta har identifierats. 

Förvaltningen bedömer att behovet av att bryta isolering, skapa gemenskap och aktiviteter är stort. 

Dessa insatser minskar behovet av mer insatskrävande och kostsamma insatser från förvaltningen, 

vilket styrks av studier som visar på att förebyggande insatser av detta slag har stor effekt. Däremot 

uppstår på kort sikt en ökad utgiftspost då öppnandet av ny öppen mötesplats förutsätter att 

förvaltningen anställer en till Anhörigkonsulent. Denne kommer kunna arbeta med den nya öppna 

mötesplatsen och inom anhörigstödet. 

Socialförvaltningen har under hösten 2020 påbörjat ett byte till ett nytt verksamhetssystem. Denna 

process kommer att fortgå under stor del av 2021 och kommer i hög grad att påverka merparten av 

förvaltningens medarbetare. Det nya införandet av verksamhetssystemet kommer att innebära att 

utbildningssatsningar blir nödvändiga. Detta kommer att generera kostnader i form av personaltid 

eftersom tid behöver avsättas för att lära sig det nya systemet. Detta kommer att få effekt på 

utbildningsbudgeten. Vidare innebär bytet av verksamhetssystem att förvaltningen kommer att bli 

tvungna att köra med två system under en övergångstid (Tieto – det nya och CGI – Treserva det system 

vi ska lämna). Det medför 2021 ökade kostnader avseende införande av nytt system samt under stor 

del av året drift av dubbla system. 

Kvalitets- och ledningssystem: En uppdatering och utveckling behövs av förvaltningens kvalitets och 

ledningssystem. Utvecklings- och kunskapsstyrningsenheten kommer att leda detta arbete som startar 

i förvaltningens ledningsgrupp, för att sedan arbeta aktivt med detta inom alla förvaltningens 

verksamhetsgrenar. 

 

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal 
 

Övergripande mål 
(anges) 

Önskat resultatuppdrag Önskat styrtal Kort motivering 

Jämställd och solidarisk 
välfärd av hög kvalitet 

Andel brukare som är 
nöjd med särskilt boende 
ska öka 

89% Bibehållet resultatuppdrag. Viktig 
indikator på att kvaliteten inte 
sjunker trots effektiviseringar. 

Jämställd och solidarisk 
välfärd av hög kvalitet 

Andel brukare som är 
nöjd med hemtjänst ska 
öka 

91% Bibehållet resultatuppdrag. Viktig 
indikator på att kvaliteten inte 
sjunker trots effektiviseringar. 

Jämställd och solidarisk 
välfärd av hög kvalitet 

Andel hushåll i behov av 
långvarigt bistånd ska 
minska 

140 st Nytt förslag på resultatuppdrag. I 
september 2020 är det 161 hushåll 
som har behov av långvarigt 
ekonomiskt bistånd. Nämnden 
kommer att mäta antal hushåll som 
är i långvarigt ekonomiskt stöd, 
vilket avser över 10 månaders 
ekonomiskt bistånd. 
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Socialnämnden avser att hålla kvar de resultatuppdrag som mäter brukarnöjdhet inom Särskilt boende 

och inom hemtjänst. 2020 har det tredje resultatuppdraget varit handläggningstid inom ekonomiskt 

bistånd. Det resultatuppdraget är mindre lämpligt och kan göra (måttet kan indirekt tolkas) att 

utredningar ska ske skyndsamt och detta på bekostnad av kvalitet i utredningar. Därför föreslås att ta 

bort det resultatuppdraget och istället börja följa antalet som är i långvarigt behov av ekonomiskt 

bistånd (behov av ekonomiskt bistånd mer än 10 månader) vilket är ett mer relevant mått. Vidare 

arbetar man utifrån den inriktningen inom ekonomiskt bistånd. 

 

1.4 Planerad verksamhet för kommande år 
Om beslut fattas om nytt särskilt boende, med inriktning socialpsykiatri, tidigt under 2021 kan det 

troligen vara klart för inflyttning hösten 2022. 

Utifrån boverkets regler samt riktlinjer från räddningstjänsten kring brandskydd, sker en översyn ifall 

boendena inom Omsorg om funktionshindrade håller de krav som finns avseende separata 

utrymningsvägar. Det kan komma att medföra att en del bostäder behöva viss ombyggnation för att 

tillgodose brandskyddskraven. Eventuellt kommer inte alla verksamheter gå att anpassa till nu gällande 

krav, vilket kan innebära att under 2021 måste verksamhetsområdet se över de lokaler som hyrs för 

boendeändmål. Ett möjligt scenario kan vara att det behöver ske nybyggnationer för att klara reglerna 

gällande brandskydd. 

För grupp- och servicebostad finns en förväntan av ett antal beviljade bistånd inom det närmaste året 

vilket kommer innebära behov av ytterligare platser, dvs gruppbostad för att tillgodose brukarnas 

behov. 

Den omfattande utbildningssatsning som genomförs under 2021 beräknas även fortsätta under 2022, 

dock kan det innebära lägre statsbidrag för denna behövliga utveckling att höja kompetensen inom 

äldreomsorgens vårdverksamheter. 

Äldreomsorgslyftet är i nuläget en statlig satsning och något som Härnösands kommun behöver 

fundera över på vilket sätt strukturerad långsiktig kompetensutveckling kan genomföras och 

finansieras under kommande år. Intresset har varit stort från medarbetarna att kunna utbilda sig på 

arbetstid och kompetenshöjningen är välkommen inom hela äldreomsorgen. 
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2 Ekonomiskt sammandrag 

2.1 Budgetförutsättningar 
Socialnämnden har enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv tilldelats en preliminär skattemedelsram 

på 612,5 mnkr, vilket är en höjning av ramen med 16,3 mnkr jämfört med 2021. En omfördelning av 

skattemedel motsvarande 0,5 mnkr för alkoholhandläggningen till samhällsnämnden i samband med 

budget 2021. Detta medför att socialnämnden lämnar ett budgetförslag med en 

skattemedelstilldelning på 612,0 mnkr inför budgetåret 2021. 

Kostnadsuppräkningar, enligt beslutade budgetanvisningar, är gjorda med 3,0 % för löneökningar och 

1,0 % för hyresökningar. Ersättning för personlig assistans har uppräknats med 3,5% enligt SKR. 

I Härnösands kommun tillämpas Lag om valfrihet, LOV, inom hemtjänst i ordinärt boende. 

Hemtjänstutförare, både de privata aktörerna och de kommunala hemtjänstgrupperna, finansieras 

med en ersättningsnivå för utförd tid hos brukare. Denna nivå är uppräknad med 5 kr för budgetåret 

2021. 

Personalbudgeten inom särskilt boende inom äldreomsorgen är beräknad utifrån 0,65 årsarbetare per 

lägenhet (dag och kväll). Korttidsenheten har i budgetförslaget beräknats med en bemanning på 0,72 

årsarbetare per lägenhet (dag och kväll). Beräkningen avser utrymme i personalbudgeten och är inte 

detsamma som personaltäthet på ett schema. 

 

2.2 Nämndens budget 
Socialnämndens budgetram utgörs av en preliminär skattemedelsram på 612,5 mnkr samt övriga 

interna och externa intäkter. De externa intäkterna består till största del av omsorgs- och hyresavgifter 

som debiteras brukare. Bidragsintäkter från Migrationsverket och momsåtersökning 

(momskompensation) utgör också en större del av de externa intäkterna. Bidragsintäkterna har de 

senaste åren minskat och beräknat minskas mellan 2020 och 2021. 

Det är en ökning av personalkostnaderna inklusive uppräkning av löner på motsvarande 17 mnkr. De 

främsta anledningarna till ökningen inom personalkostnaderna är satsningar främst på antalet 

sjuksköterskor, en öppning av avdelning Pärlan och ökning av bemanning på korrtidsenheten. 

Köp av huvudverksamhet består bland annat av köp av personlig assistans av assistansanordnare, köp 

av hemtjänst av privata aktörer samt köp av externa platser/placeringar. Minskningen av budgeten 

beror främst på lägre kostnader för personlig assistans. 

Uppräkning av hyror ger en kostnadsökning motsvarande 0,6 mnkr. Trots uppräkningen kan budgeten 

för lokaler minskas, de främsta anledningarna är att Ugglans särskilda boende avvecklats under 2020 

samt att flytten av korttidsenheten minskar lokalkostnaderna. 

Förvaltningen har en outnyttjad lokal med en kostnad motsvarande 0,9 mnkr. Lokalen Selam användes 

tidigare inom verksamheten för ensamkommande barn och unga. På grund av en drastisk minskning 

av asylsökande ungdomar till Sverige under 2017 upphörde kommunen 2018 med all HVB-verksamhet 

(Hem för vård eller boende) för ensamkommande barn och unga. Avtalet för lokalen sträcker sig till 

sista juni 2022 men socialnämnden har nått ett avtal vilket gör det möjligt att lämna under 2021. 
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Implementering av ett nytt verksamhetssystem genomförs under 2021 och beräknas för 2021 ge ökade 

kostnader motsvarande 1,8 mnkr för bland annat implementering och utbildning. Nämnden kommer 

att ha dubbla verksamhetssystemskostnader under 2021 på grund av att det nya systemet 

implementeras under året. Kostnaden för det dubbla systemet beräknas bli 1,2 mnkr. 

Under hösten 2020 öppnades det 18 nya platser på Härnögården enligt beslut i kommunstyrelsen 18 

juni 2020. Bemanningsenheten har under 2020 flyttat från kommunstyrelsen till socialnämnden. 

Fördelning av skattemedel för dessa verksamheter är ännu inte bestämt och därmed är varken 

skattemedel, intäkter eller kostnader medräknade i budgetförslaget. 

 

Plan 2022 - 2023 

Planen för 2021 och 2022 innehåller en årlig uppräkning på 1,0 % av skattemedelstilldelningen enligt 

budgetanvisningarna. Samt en uppräkning på personalkostnaderna med motsvarande belopp. 

 

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar 
Öppning avdelning Pärlan 

Det öppnas en avdelning för att minska kostnaderna för externt placerade inom omsorgen. Det blir 

tillagda kostnader i budgeten för Pärlan, men innebär att socialnämnden inte måste lägga lika mycket 

i budgetmedel för externt placerade inom omsorgen. Om inte Pärlan öppnas kommer det innebära 

minst 4,0 mnkr i ökade kostnader för externt placerade. 

Externt placerade inom Omsorg om funktionshindrade 

Kostnaderna för externa placeringar inom funktionshinderområdet har ökat under 2020 och enligt 

beräkningar inför 2021 budgeteras det med högre kostnader än budget 2020. Trots öppning av 

avdelningen Pärlan måste budgeten för externt placerade 2021 förstärkas med 4,5 mnkr. Denna ökning 

är på grund av fler individer än tidigare budgeterat samt nya avtal. 

Personlig assistans 

Kostnaderna för personliga assistenter har under året 2020 varit lägre än budgeterat. Då kostnaderna 

för personlig assistans har minskat för förvaltningen är det möjligt att justera ner den budgeterade 

kostnaden med 7,2 mnkr. 
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Avveckling Ugglan 

Ugglan avvecklas under 2020 och kommer inte finnas med i budget 2021. 

Utökning sjuksköterskor 5,0 åa 

Budgeten för sjuksköterskor har ökats med 5,0 åa inför 2021. 

Kostnadsreduceringsbehov 

Socialnämnden hade inför 2020 ett kostnadsreduceringsbehov på 15,1 mnkr. Då nämnden nästa år får 

en skatteramsökning och riktade statsbidrag kan detta behov tas bort, då det är inlagt 15,1 mnkr i 

budget för att inte behöva kostnadsreducera. 

Riktade statsbidrag 

Det kommer riktade statsbidrag 2021 på 13 mnkr som avses gå till äldreomsorgen. 

Statistiskt förväntat kostnadsläge 

Ur KOLADA kan bland annat Nettokostnadsavvikelsen utläsas för några olika verksamheter. 

Sammantaget för områdena Individ- och familjeomsorg (-30%) samt Äldreomsorgen (-3,9%) ligger 

nämndens kostnad för dessa två verksamheter enligt KOLADA 46 miljoner lägre än referenskostnaden. 

Referenskostnaden är den kostnad som ”statistiskt förväntas” för Härnösands kommun, hänsyntaget 

olika omvärldsfaktorer. Även funktionshinderområdet (-6,9%) har en nettokostnadsavvikelse som är 

lägre än vad statistiskt kan förväntas. 

 

  



 

Socialnämnd  Budgetförslag 2021    14 [16] 

2.4 Investeringsbudget 
Socialnämnden ser behov av att investera i framtiden, det är bland annat inköp av inventarier, 

renoveringar samt investeringar i brandskydd. De stora behoven gör att socialnämnden avser höja 

investeringsbudgeten från 0,5 mnkr till 1,0 mnkr. 

 

2.5 Generella och riktade statsbidrag 
Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. 

Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 

2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 

2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens 

årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen. 

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens 

ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra 

medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är 

avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur 

skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (- 

17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021. 

Nedan följer nämndens behov av insatser och medel inom följande områden: 

Insats Medel 2021 

Familjebehandlingsteam 3,0 åa 1,7 

HVB-samordnare 0,5 åa 0,3 

Stärkt bemanning barn och unga 3,0 åa 1,8 

Förebyggande av fallskador 1,0 åa 0,6 

Summering 4,4 

 

Dessa satsningar kommer på sikt minska kostnaderna för socialnämnden och också att utvärderas 

under 2021 för en eventuell fortsättning. 

Familjebehandlingsteam 3,0 åa 

Familjebehandlingsteamet ska jobba med behandlingsinsatser och främst vara kopplad mot 

utredningsboendet Bogården. Detta beräknas sänka placeringskostnaderna. 

HVB-samordnare 0,5 åa 

Socialnämnden vill inrätta en HVB-samordnare på halvtid där uppdraget är att hitta den bästa 

placeringsformen/boendet. Detta beräknas minska kostnaderna för placeringar på sikt. 
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Stärkt bemanning barn och unga 3,0 åa 

Socialnämnden har beviljats bidrag från Socialstyrelsen vilket har gått till att stärka bemanningen inom 

Individ- och familjeomsorgen. Det finns fortfarande ett behov av detta dock har Socialstyrelsen inte 

aviserat nya statsbidrag för detta ändamål inför 2021. 

Förebyggande fallskador 1,0 åa 

Socialnämnden avser anställa 1,0 åa som ska jobba för att minska fallskador. Fallskador inom 

äldreomsorgen är kostnadsdrivande och genom att jobba för att minska fallskadorna kommer detta 

på sikt leda till minskade kostnader. 

Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. 

Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela ett årligt resurstillskott om 4 

miljarder för en satsning på äldreomsorgen. För Härnösands kommun innebär det 13 mnkr årligen. 

Tidiga insatser av hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar 

livskvaliteten för våra medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är 

prioriterade. Det är avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren 

avgörs av hur skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med 

motsvarande belopp (- 13 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021. 

Socialnämnden har i sin budget presenterat nedanstående behov och medel för att stärka 

äldreomsorgen: 

Utökning av sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna har haft en ansträngd situation under en längre period och har behövt tagit in extra 

bemanningssjuksköterskor de senaste två åren för att klara av verksamheten. Detta är en satsning som 

nämnden förväntar sig kommer leda till kostnadsminskningar samt en bättre arbetsmiljö. Det ska även 

minska behovet av att ta in inhyrd personal. 

Utökning av bemanning korttidsenheten 

Det särskilda boendet korttidsenheten har inte kunnat driva verksamheten efter sänkningen av 

personaltäthet. Det behövs en höjning från 0,65 till 0,72 i personaltäthet. Detta är en satsning på grund 

av arbetsmiljön för personalen. 

Öppning av avdelning pärlan 

Socialnämnden avser öppna en avdelning på Högsjögården riktad mot socialpsykiatrin med geriatrisk 

inriktning. När denna avdelning öppnar kommer det vara möjligt att ta hem externt placerade inom 

omsorgen. Trots kostnaderna för öppnande av Pärlan är kalkylen att detta minskar kostnaderna på 

sikt. Om socialnämnden inte öppnar Pärlan och kan ta hem externt placerade innebär det en 

kostnadshöjning på 4,1 mnkr. 

Utökning arbetsterapeut 

Det är inlagt i budget en utökning för 1,0 åa arbetsterapeut inom biståndsenheten. Detta kommer leda 

till bättre förebyggande arbete och på sikt minskade kostnader. 

Enhetschef hemtjänst 

Det är inlagt i budget 2021 ett behov av ytterligare 0,5 åa enhetschef inom hemtjänsten. 
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Anhörigvård 

Socialnämnden avser anställa 1,0 åa som ska jobba mot anhörigvård. Detta är en satsning som på sikt 

kommer minska kostnaderna för nämnden. 

Bibehållen verksamhet 

För att bibehålla verksamhet under 2021 kommer socialnämnden att ha behov av 5,4 mnkr. Inför 

budgetåret 2020 gick nämnden in med ett odefinierat budgetbehov på 15,1 miljoner kronor. Utan 

detta tillskott kommer nämnden att behöva lämna förslag på kostnadsreduceringar inom 

äldreomsorgen. 

 

Insats Medel 2021 Medel 2022 

Utökning av sjuksköterskor 5,0 åa 3,3 3,3 

Utökning av bemanning korttidsenheten 1,26 åa 0,7 0,7 

Öppning av avdelning Pärlan 5,25 åa 2,2 2,2 

Utökning arbetsterapeut 1,0 åa 0,6 0,6 

Enhetschef hemtjänst 0,5 åa 0,3 0,3 

Anhörigvård 1,0 åa 0,5 0,5 

Bibehållen verksamhet 5,4 5,4 

Summering 13,0 13,0 
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§ 46 Dnr 2020-000008 1.1.3.1 

Budgetförslag 2021 
Skolnämndens beslut 
Skolnämnden beslutar 
att godkänna budgetförslag för skolnämnden 2021 med ändring av äskanden 
enligt ordförandes förslag, 
att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna, 
att lämna över ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning.  

Yrkanden 
Ordförande yrkar på följande ändringar i budgetförslagets äskanden: 
Förebyggande och kompensatoriska åtgärder i förskolan för stärkt språk- och 
kunskapsutveckling förstärks med 500 tkr till 2,8 mnkr. 
Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd för grundskolans åk 7-9 med 
fokus på utåtagerande och normbrytande beteende förstärks med 500 tkr till  
3,0 mnkr. 
Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd och insatser i 
gymnasieskolan för att motverka studieavbrott och avhopp samt för utökat 
stöd till elever med svag studiebakgrund förstärks med 200 tkr till 2,2 mkr. 
 
Totalt en förstärkning med 1,2 mnkr, från 11,8 mnkr till 13,0 mnkr. 
      

Propositionsordning 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med ordförandes ändringsförslag för äskanden. 
Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag med 
ordförandes ändringsförslag för äskanden. 
Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag med 
ordförandes ändringsförslag för äskanden.      

Bakgrund 
Enligt de av kommunstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar för 
budget 2021 har skolnämnden preliminärt tilldelats 613,1 mnkr i skattemedel 
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 Skolnämnden 

Budget 2021 – Skolnämndens budgetförslag  

Förslag till beslut  
Skolförvaltningen föreslår skolnämnden besluta 
att godkänna budgetförslag för skolnämnden 2021, 
att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna, 
att lämna över ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning, samt 
att paragrafen ska ses som omedelbart justerad  
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt de av kommunstyrelsens fastställda planeringsförutsättningar för 
budget 2021 har skolnämnden preliminärt tilldelats 613,1 mnkr i 
skattemedel inför budgetåret 2021. Den fördelning som 
planeringsförutsättningarna bygger på anger följande förutsättningar: 

 En resultatnivå för kommunen om 35 mnkr år 2019, vilket motsvarar 
ett resultat om 2,0 procent. 

 En investeringsnivå som uppgår till 58 mnkr.  
 

Skattemedelstilldelningen föreslås utöka med 7,1 mnkr för skolnämnden 
2021 jämfört med 2020. Utöver detta har intäkter har beräknats på andra 
antaganden för att närma sig tidigare års utfall och hittills kända 
förändringar. Bidraget från Migrationsverket avseende asylsökande barn och 
elever beräknas på fler individer än tidigare och ger därför en ökning av den 
budgetposten under 2021. Därtill budgeteras statsbidragen från Skolverket 
med en ökning. Detta ger en ökning i budgeterade intäkter om 12,0 mnkr 
jämfört med budget 2020.  
Personalkostnaderna har ökats med 12,5 mnkr jämfört med 2020 års budget. 
Trots att budgetposten ser ut att öka innebär det att det behöver ske en 
minskning med ungefär 33 årsarbeten för en budget i balans. Detta eftersom 
personalkostnaderna enligt centrala budgetanvisningar ska räknas upp med 
3,0% vilket motsvarar en helårseffekt om 2,25% För att bibehålla samma 
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personalnivå som år 2020 inklusive uppräkning av löner saknas det 16,7 
mnkr för att kunna nå en budget i balans. Av betydelse i sammanhanget är 
sambandet mellan erhållna statsbidrag och upparbetade personalkostnader. 
Skolförvaltningen finansierar ett flertal tjänster med erhållna riktade 
statsbidrag, utifrån de förutsättningar som följer med statsbidragen. 
Kostnaderna, vilka redovisas tillsammans med övriga personalkostnader, 
finns sålunda inte budgeterade för utan ska balanseras mot erhållna externa 
intäkter.  
Köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever hos 
andra huvudmän samt tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära 
stödinsatser hos annan huvudman. Kostnaden beräknas öka med 5,0 mnkr, 
beroende på ökat antal köpta platser inom förskola, grundskola och 
gymnasieskola.   
 
.  

Roland Bång  
Förvaltningschef 

Anna-Karin Norell  
Controller 
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inför budgetåret 2021. Den fördelning som planeringsförutsättningarna 
bygger på anger följande förutsättningar: 

- En resultatnivå för kommunen om 35 mnkr år 2019, vilket motsvarar 
ett resultat om 2,0 procent. 

- En investeringsnivå som uppgår till 58 mnkr.  
Skattemedelstilldelningen föreslås utöka med 7,1 mnkr för skolnämnden 
2021 jämfört med 2020. Utöver detta har intäkter har beräknats på andra 
antaganden för att närma sig tidigare års utfall och hittills kända 
förändringar. Bidraget från Migrationsverket avseende asylsökande barn och 
elever beräknas på fler individer än tidigare och ger därför en ökning av den 
budgetposten under 2021. Därtill budgeteras statsbidragen från Skolverket 
med en ökning. Detta ger en ökning i budgeterade intäkter om 12,0 mnkr 
jämfört med budget 2020.  
Personalkostnaderna har ökats med 12,5 mnkr jämfört med 2020 års budget. 
Trots att budgetposten ser ut att öka innebär det att det behöver ske en 
minskning med ungefär 33 årsarbeten för en budget i balans. Detta eftersom 
personalkostnaderna enligt centrala budgetanvisningar ska räknas upp med 
3,0% vilket motsvarar en helårseffekt om 2,25% För att bibehålla samma 
personalnivå som år 2020 inklusive uppräkning av löner saknas det 16,7 
mnkr för att kunna nå en budget i balans. Av betydelse i sammanhanget är 
sambandet mellan erhållna statsbidrag och upparbetade personalkostnader. 
Skolförvaltningen finansierar ett flertal tjänster med erhållna riktade 
statsbidrag, utifrån de förutsättningar som följer med statsbidragen. 
Kostnaderna, vilka redovisas tillsammans med övriga personalkostnader, 
finns sålunda inte budgeterade för utan ska balanseras mot erhållna externa 
intäkter.  
Köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever hos 
andra huvudmän samt tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära 
stödinsatser hos annan huvudman. Kostnaden beräknas öka med 5,0 mnkr, 
beroende på ökat antal köpta platser inom förskola, grundskola och 
gymnasieskola.  

Beslutsunderlag 
Skolnämndens budgetförslag 2021, reviderad enligt nämndens beslut 2020-
09-24.   
______  
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Uppdrag och verksamhet 
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan 

pedagogisk verksamhet. Skolnämnden ansvarar också för stöd och service till vissa funktionshindrade 

som inte ankommer på annan nämnd. Skolnämndens ansvarsområde gäller skol- och 

utbildningsformerna förskola, pedagogisk omsorg, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och musik- & kulturskola. 

Skolnämnden ska härvid se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer samt den 

budget som fullmäktige bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förordning samt bestämmelser i 

detta reglemente. 

Skolnämnden svarar för att 

 utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

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

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

 utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom skolnämndens ansvarsområde för alla 

barn och elever i kommunen 

 se till att alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

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

godkänt 

 löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 

20 år är sysselsatta 

 systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmanna-

nivå 
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Skolförvaltningens organisation och verksamhet 

 

Direkt under skolchefen/förvaltningschefen finns tre verksamhetschefer och skolförvaltningens stab. 

Verksamhetschef för förskola och elevhälsa har sex förskolechefer och medarbetarna inom elevhälsan 

i sin organisationsgren. Skolförvaltningen bedriver 19 förskolor, en öppen förskola, pedagogisk omsorg 

samt barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis). 

Verksamhetschef för grundskola F-6 och fritidshem samt grundsärskola, träningsskola och fritidshem 

särskola har sju rektorer i sin organisationsgren. Verksamheten består av sju F-6 skolor, en F-3 skola, 

en 4-6 skola samt en grundsärskola och träningsskola. Samtliga skolor har fritidshemsverksamhet. 

Verksamhetschef för grundskola 7-9, gymnasium, gymnasiesärskola samt musik- och kulturskola har 6 

rektorer i sin organisationsgren. Verksamheten består av två 7-9 skolor, ett gymnasium som är fördelat 

i fyra verksamhetsområden varav ett är gymnasiesärskola och en musik- och kulturskola. 

Förvaltningens stab består av en nämndsekreterare, tre strateger (utvecklings-, verksamhets- och 

kvalitetsstrateg), en enhetschef för modersmålsundervisning och mångfald, en barnomsorgs-

handläggare, en utredare och en intendent. 

Lagstadgad verksamhet 

Skolnämnden ansvarar för verksamheter för barn i åldrarna 1-21 år. De lagstadgade verksamheterna 

inom skolnämnden består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, informationsansvar samt myndighetsutövning. 

Ej lagstadgad verksamhet 

De icke lagstadgade verksamheterna inom skolnämnden är pedagogisk omsorg, barnomsorg på 

obekväm arbetstid (nattis), öppen förskola, musik- och kulturskolan och skolprogram på Technichus. 

Pedagogisk omsorg är inte en lagstadgad verksamhet men enligt Skollagen ska kommunen sträva efter 

att erbjuda detta till alla vårdnadshavare som önskar detta. Detsamma gäller även för nattis, vilket är 
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en verksamhet som erbjuder pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid. Härnösands kommuns 

gymnasieungdomar har rätt till en gymnasieutbildning men kommunen är inte skyldig att erbjuda detta 

i egen regi. 

1.2 Viktiga händelser 
Pågående pandemi och dess konsekvenser har inneburit stora anpassnings- och förändringsbehov 

inom förskola och skola. Övergången till fjärr- och distansundervisning under våren 2020 har påskyndat 

skolans digitalisering på ett påtagligt sätt. Detta utvecklingsarbete fortsätter och skapar möjligheter 

för innovation och nytänk kring alternativa och kompletterande undervisningsformer, samtidigt som 

det identifierar och blottlägger behov och utmaningar, inte minst vad gäller tillgång på likvärdig digital 

utrustning mellan olika enheter. 

Den allt mer ökade skolsegregationen är en av de största utmaningarna för det svenska 

undervisningssystemet. Skillnaden mellan olika skolor vad gäller elevers studieresultat ökar, så också i 

Härnösands kommun. Olikheterna i elevers förutsättningar att nå målen är påtagliga, och förskolans 

och skolans uppdrag att med kompensatoriska åtgärder reducera skillnaderna blir allt mer utmanande. 

Staten verkar genom bland annat Skolverket för att med omfattande riktade statsbidrag bidra till en 

mer likvärdig skola på nationell nivå. Skolhuvudmännens (kommuner och enskilda) uppdrag att på lokal 

nivå omsätta dessa resurser till åtgärder och aktiviteter som når önskvärd effekt kräver ett långsiktigt 

och strategiskt perspektiv, med målsättningen att utvecklingsarbetet ska ske så nära barnet och eleven 

som möjligt för att skapa en god miljö för lärande och utveckling. 

Såväl pandemi som utmaningarna med allt fler barn och elever med behov av extra stöd, ställer höga 

krav på förskolans och skolans personal till anpassning och utveckling. Samtidigt planeras i närtid stora 

pensionsavgångar och bristen på legitimerade lärare befaras öka. Arbetsvillkoren och 

utvecklingsmöjligheterna för dem som arbetar i förskolan och skolan behöver därför fokuseras ännu 

tydligare, så att redan anställda medarbetarna kvarstannar i yrket och att nyutexaminerade väljer 

Härnösands kommun utifrån attraktivitet och kvalitet i kärnuppdraget. 

1.3 Planerad verksamhet för året 
Skolnämnden bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete genom det systematiska kvalitetsarbetet i 

skolan (SKA). Skolnämnden har utvecklat sin styrmodell och har genom revidering av nämndens 

övergripande mål och antagna nyckeltal ökat sin fokus på att stärka undervisningens kvalitet, så att 

det skapas så goda förutsättningar som möjligt i lärmiljön för barns och elevers utveckling och lärande. 

Tre strategiska fokusområden stödjer styrkedjan och möjliggör ett systematiskt förbättringsarbete 

inom prioriterade utvecklingsområden; Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning. 

För år 2021 planeras följande: 

* Fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i förskola och skola genom aktiviteter inom ram 

för Nyanländas lärande. 

* Fortsatt utveckling av skolnämndens styrmodell genom det systematiska kvalitetsarbetet, SKA. 

* Utveckling av undervisningens praktik med hjälp av lokala utvecklingsarbeten på enheterna som leds 

av rektor med stöd av förstelärare. 

* Framtagande av en tydligare struktur och arbets-/utvecklingsorganisation kring IT- och 

digitaliseringsfrågor i samverkan med IT-avdelningen, vilket möjliggör ett mer systematiskt och 

strategiskt utvecklingsarbete. 
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* Partsgemensam process tillsammans med fackliga företrädare för framtagandet av åtgärder och 

strategier för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. 

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal 
Övergripande mål 
(anges) 

Önskat resultatuppdrag Önskat styrtal Kort motivering 

Mål 4 - Kunskapsstaden 
där alla kan växa 

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

  

Mål 4 - Kunskapsstaden 
där alla kan växa 

Andelen gymnasieelever 
som fullföljer utbildning 
inom 3 år i kommunen 
ska öka 

  

Mål 4 - Kunskapsstaden 
där alla kan växa 

Andelen elever i 
grundskolans åk 3 som 
klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska 
och svenska som 
andraspråk ska öka 

  

 

De förslag till resultatuppdrag och styrtal som nu lämnas innebär att ett av de tidigare styrtalen, 

"Skolans attityder till företagande ska förbättras (variabel i Svenskt Näringslivs ranking)”, föreslås bli 

utelämnat. Detta med anledning av målets svaga koppling till kärnverksamheten, svårigheter i hur 

resultat kan omsättas, men även själva enkätens utformning och genomförande som ligger till grund 

för måttet. 

Bedömning är att styrtalet bidrar till en administrativ börda, utan påverkansmöjligheter för resultatet. 

Övriga tre resultatuppdrag har en förankring till kärnverksamhet, som också fyller ett syfte i 

utvecklingsarbetet om de följs över tid. Därmed fungerar de väl som ett komplement i skolnämndens 

uppföljning som helhet. 

1.4 Planerad verksamhet för kommande år 
Skolnämndens eget mål att uppnå en god miljö för utveckling och lärande har antagits utifrån 

skolforskningens slutsatser att ett varaktigt övergripande skolutvecklingsarbete behöver 5-7 år på sig 

för att långsiktiga effekter ska kunna utvärderas och önskvärda lägen ska kunna uppnås. De tre 

strategiska fokusområdena Nyanländas lärande, Digitalisering och Kompetensförsörjning har därför 

ett uttalat flerårsperspektiv med sig för att kunna följas systematiskt utifrån uppnådd och bedömd 

effekt, samt för att aktiviteter och insatser ska kunna planeras och budgeteras för med egna medel 

och med externa intäkter, exempelvis riktade statsbidrag. 



 

Skolnämnd  Budgetförslag 2021  Påbörjad  6 [11] 

2 Ekonomiskt sammandrag 

2.1 Budgetförutsättningar 
Enligt kommunstyrelsens budgetdirektiv tilldelas skolnämnden en preliminär budgetram på 613,1 

mnkr för budgetåret 2021. Enligt budgetanvisningar räknas personalkostnader upp med 3,0 % och 

lokalkostnader med 1,0 % utifrån 2020 års kostnadsnivåer. Utöver de kostnader som räknas upp har 

även hänsyn tagits till andra kända intäkts- och kostnadsförändringar. 

Skolnämnden fördelar sina skattemedel i tre olika delar. Den första delen utgörs av 

kommunövergripande kostnader, d v s kostnader som nämnden har för alla barn och elever oavsett 

vilken huvudman de går hos, exempelvis närvaroteamet och tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning och barn i behov av särskilt stöd. Den andra delen utgörs av 

anslagsfinansierade verksamheter. I den delen ingår öppen förskola, barnomsorg på obekväm 

arbetstid, grundsärskola, gymnasiesärskola samt musik- och kulturskola. Den tredje, och största delen, 

utgörs av bidragsfinansierade verksamheter. Dessa verksamheter finansieras av ett grundbelopp per 

barn och elev samt eventuella strukturbidrag och utgör ca 90 % av skolnämndens tilldelade 

skattemedelsram. 

Bidragsverksamheterna innefattar förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola 

och gymnasieskola. Förändringar i antal barn och elever inom kommunen därför en viktig 

budgetförutsättning för skolnämnden. Grundbelopp och eventuella strukturbidrag beslutas av 

skolnämnden efter besked om fastslagen skattemedelsram från kommunfullmäktige. Detaljbudget för 

dessa verksamheter fastslås efter skolnämndens beslut. Detta påverkar budgetförslagets intäkter och 

kostnader inom verksamhetsområdena. 

Härnösands kommun beställer befolkningsprognos två gånger om året från Statistiska centralbyrån, 

SCB. Antalet barn och elever beräknas på den befolkningsprognos som SCB lämnat per mars 2020. Det 

är endast statistik över antal folkbokförda i kommunen som SCB lämnar. Utöver det gör förvaltningen 

en prognos över antalet asylsökande och beräknar förväntad ersättning från Migrationsverket enligt 

fastslagna ersättningsnivåer för 2020. Dessa intäkter från Migrationsverket, tillsammans med 

Skolverkets bidrag för maxtaxa och den preliminära budgetramen, används för beräkning av 

grundbelopp och eventuella strukturbidrag. 

Antal barn och elever inom bidragsverksamheterna presenteras i tabellen nedan. I 2021 års budget 

beräknas antalet barn och elever minska med 12 individer jämfört med 2020 års budget. 
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SCB's befolkningsprognos för fem år framåt visar att antalet placeringar kommer minska under 

perioden. Dessa siffror är inte justerade för asylprognos och elever inom anslagsfinansierade 

verksamheter. 

 

2.2 Nämndens budget 
Planen för 2022 och 2023 innehåller en årlig uppräkning på 1,0 % av skattemedelstilldelningen enligt 

budgetanvisningarna. Övriga poster är oförändrade förutom personalkostnader som har justerats så 

att planen visar en budget i balans. 

Skolnämndens budget utgörs av en preliminär skattemedelsram på 613,1 mnkr samt övriga interna 

och externa intäkter. De externa intäkterna utgörs till största del av bidrag från Skolverket och 

Migrationsverket. Bidraget från Migrationsverket avseende asylsökande barn och elever budgeteras 

med en ökning under 2021 till följd av att beräkningen görs på fler individer än tidigare. Bidragen från 

Skolverket budgeteras med en ökning om 8,0 mnkr. Detta ger en ökning i budgeterade intäkter om 

15,7 mnkr jämfört med budget 2020. 

Personalkostnader budgeteras till 451,2 mnkr, vilket är en ökning med 16,2 mnkr jämfört med 

budgeterade personalkostnader för 2020. När budget för personalkostnader emellertid räknas upp 

enligt upp enligt budgetanvisningar mot prognostiserat utfall 2020, ger det en kostnad på 464,2 mnkr. 

För att få en budget i balans till 2021 behöver därför personalbudgeten, allt annat lika, minskas med 

motsvarande 13,0 mnkr vilket innebär ungefär 27 årsarbeten. 
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Av betydelse i sammanhanget är sambandet mellan erhållna statsbidrag och upparbetade 

personalkostnader. Skolförvaltningen finansierar ett flertal tjänster med erhållna riktade statsbidrag, 

utifrån de förutsättningar som följer med statsbidragen. Kostnaderna, vilka redovisas tillsammans med 

övriga personalkostnader, finns sålunda inte budgeterade för utan ska balanseras mot erhållna externa 

intäkter. 

Köp av huvudverksamhet innefattar köp av plats för barn och elever hos andra huvudmän samt 

tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödinsatser hos annan huvudman. Kostnaden 

beräknas öka med 5,0 mnkr, beroende på ökat antal köpta platser inom förskola, grundskola och 

gymnasieskola. 

 

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar 
Budget avseende intäkter från migrationsverket gällande asylsökande barn och elever kommer att öka. 

Detta beror på att beräkningen av intäkten kommer att göras på 75% av det genomsnittliga antal 

asylsökande elever som finns i kommunen för perioden januari till augusti 2020. Detta antagande ger 

fler asylsökande barn och elever än vad som beräknats till budget 2020. Intäkterna från 

migrationsverket beräknas således att öka med 4,0 mnkr. Även intäkter från skolverket budgeteras 

med en ökning om 8,0 mnkr. 

Då fler barn och elever antas ha sin förskola eller skolgång hos andra huvudmän budgeteras köp av 

verksamhet med ökning på 5,0 mnkr jämfört med budget 2020. De ökade kostnaderna återfinns inom 

verksamheterna förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Personalkostnaderna har ökats med 16,2 mnkr jämfört med 2020 års budget. Trots att budgetposten 

ser ut att öka innebär det att det behöver ske en minskning med ungefär 27 årsarbeten för en budget 

i balans. Detta eftersom personalkostnaderna enligt centrala budgetanvisningar ska räknas upp med 

3,0% vilket motsvarar en helårseffekt om 2,25%. För att bibehålla samma personalnivå som år 2020 

inklusive uppräkning av löner saknas det 13,0 mnkr för att kunna nå en budget i balans. 

Kostnader för lokalhyra ökar med 1,0 mnkr exklusive årlig indexuppräkning på 1% eftersom 

lokalbehovet förändras. Inom verksamheten för förskola tillkommer lokalhyran för den nya förskolan 

vid Ängecenter på 0,7 mnkr medan lokalhyran reduceras för den nedlagda Svalans förskola med 0,2 

mnkr. Gällande verksamheten för grundskolan ökar lokalhyran med en årskostnad om 0,3 mnkr då 

timplanen för idrott och hälsa har utökats och innebär att en ytterligare lokal behövs. Gymnasieskolan 

har behov av att corona-anpassa matsalen och hyr därför en extra lokal för tillfällig matsal. Lokalen 
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beräknas behöva tas i anspråk till och med mars. Kostnaden för detta uppgår till 0,2 mnkr för perioden 

januari till mars. 

 

2.4 Investeringsbudget 
Inom förskola och grundskola ska föråldrade lekmiljöer bytas ut på grund av säkerhetsrisker. 

Grundskolan har även behov av att tillgänglighetsanpassas med bland annat dörröppnare, belysning, 

akustikplattor, hiss och RWC. Återkommande utbyten av klassrumsmöbler på grund av normalt slitage 

är också behövligt inför kommande år. Inom gymnasieskolan ska befintliga accesspunkter bytas ut då 

dessa har en ungefärlig livslängd på 3 år och nu har blivit föråldrade. Uppdatering av brandlarm och 

inbrottslarm behöver göras inom samtliga verksamheter då även dessa har blivit för gamla. Dessa 

angivna behov är årligen återkommande. 

Därtill har Villans samt Geresta förskolor, som nyligen blivit permanentade, behov att rusta upp såväl 

inne- som utemiljö för att anpassas till verksamheten. 

Äskande av investeringsmedel 

Då det är trångt i Gerestaskolans matsal behöver en ombyggnation genomföras och i samband med 

det fler möbler köpas in till matsalen. Kostnad för ombyggnationen uppskattas till ungefär 3,5 mnkr 

och inköp av möbler 0,1 mnkr. Om ombyggnationen inte tas som en investering innebär det istället en 

utökad hyreskostnad. Detta ryms inte inom den föreslagna ramen för investeringsbudget 2021, varför 

skolnämnden gör ett äskande om tillägg i investeringsbudget för 2021 på denna summa 3,6 mnkr för 

att kunna genomföra ombyggnationen som ger en bättre miljö i matsalen för såväl personal som 

elever. Avskrivningskostnaden för ombyggnationen beräknas vara årligen omkring 0,6 mnkr mellan 

2022-2031. Kostnad för dessa avskrivningar har inte tagits upp i budgetplanen för 2022-2023 

Förskolan vid Ängecenter som öppnas i början av 2021 behöver investeringsmedel för inventarier så 

som möbler och pedagogiska miljöer. För detta ändamål äskas ytterligare investeringsmedel om 0,2 

mnkr. 

Summan för dessa äskanden om investeringsmedel uppgår således till 3,8 mnkr. Detta belopp ingår 

inte i tabellen nedan. 



 

Skolnämnd  Budgetförslag 2021  Påbörjad  10 [11] 

 

2.5 Generella och riktade statsbidrag 
Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. 

Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 

2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 

2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens 

årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen. 

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens 

ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra 

medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är 

avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur 

skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (-

17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021. 

Skolnämndens förutsättningar för en budget i balans 2021, utifrån nu angiven skattemedelsram samt 

nu kända och bedömda riktade externa intäkter samt utifrån prognostiserat resultat för år 2020, är att 

personalkostnaderna kraftigt behöver minskas. Bedömningen görs att antalet årsarbeten behöver 

minska med knappt 30 utifrån 2020 års volym för en budget i balans, allt annat lika. De ökade personal-

kostnaderna härrör, med undantag av uppräkning av lön enligt lönerevisionsutfall, till avgörande del 

av de tilltagande och ökade behoven av kompensatoriskt stöd hos barn och ungdomar i Härnösands 

kommun. Med kompensatoriskt stöd avses konsekvensen av Skollagen kap 3, där det skrivs fast att 

stöd samt stöd i form av extra anpassningar ska ges till de elever som bedöms ha svårt att nå 

kunskapskrav och kravnivåer som lägst ska uppnås. 

Skolnämndens ökade fokus på höjd undervisningskvalitet genom angivna mål och lämnade uppdrag 

inom ram för det systematiska kvalitetsarbetet ska betraktas ur ett långsiktigt och uthålligt perspektiv, 

där positivt effektutfall bör kunna förväntas inom 3-5 år. Åtgärder och insatser som över tid utvecklar 

undervisningspraktiken är emellertid inte tillräckliga på kort sikt. Behoven av stöd och extra 

anpassningar är konstaterade genom uppföljningar och nulägesanalyser så pass omfattande att 

enskilda förskolor och skolor tvingas till omedelbara kostnadsdrivande förstärkningar av personal-

resurs för att möta dessa behov i vardagsverksamheten. Medel för dessa utökade resurser finns inte 

detaljbudgeterade på enhetsnivå utifrån tilldelad barn- och elevpeng. Tilldelade medel ur statens 

satsning på likvärdig skola som tillfaller också Härnösands grundskolor, är inte tillräckliga också utifrån 

andra prioriteringar i skolnämnden att exempelvis skapa likvärdiga förutsättningar för de små 

skolenheterna med färre än 20 elever per årskurs. 

En bedömd minskning av samlad personalresurs med ca 27 årsarbeten för en budget i balans 2021, 

betyder inte bara att nuvarande tillfört stöd till identifierade och kartlagda behov kraftigt behöver 
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reduceras, det betyder också att resurserna för det förebyggande och proaktiva arbetet med tidig 

upptäckt och tidiga insatser omedelbart behöver reduceras. 

Nedan följer skolnämndens behov av insatser och medel inom följande områden, totalt omfattande 

13,0 mnkr: 

Insats Medel 2021 

Förebyggande och kompensatoriska åtgärder i 
förskolan för stärkt språk- och kunskapsutveckling. 
Bibehållen nivå. 

2,8 mnkr 

Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd i 
grundskola F-6. Bibehållen nivå utifrån identifierade 
strukturella behov i skillnader mellan skolenheter. 

3,5 mnkr 

Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd 
grundskola 7-9 med fokus på utåtagerande och 
normbrytande beteende. Bibehållen nivå utifrån 
nuläge. 

3,0 mnkr 

Åtgärder och insatser för kompensatoriskt stöd och 
insatser i gymnasieskolan för att motverka 
studieavbrott och avhopp samt för utökat stöd till 
elever med svag studiebakgrund. Bibehållen nivå 
utifrån nuläge. 

2,2 mnkr 

Bibehållandet av personalresurser för 
kompensatoriskt stöd i grund- och gymnasiesärskola 
utifrån den volymökning som skett till följd av fler 
inskrivna elever än tidigare. 

1,5 mnkr 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Uppdrag och verksamhet 
Samhällsnämnden ansvarar för miljöarbete, kollektivtrafik, skolskjutsplanering, fysisk planering, 

bygglov, mätningsuppgifter, gator och parker, naturvård, miljö- och hälsoskydd samt 

livsmedelskontroller. 

I samhällsnämndens ansvarsområde ingår även fritids- och ungdomsverksamhet, däribland drift av 

fritids-, bad- och friluftsanläggningar samt ungdomsgården Kåken. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 

mål. 

1.2 Viktiga händelser 
Fritid 

Med erfarenhet från sommarens enorma tryck på en stor tillströmning av turister så kommer än mer 

resurser jämfört med idag att krävas för att underhålla och utveckla allt från våra vandringsleder till 

andra sevärdheter som har koppling till natur och friluftsliv. Framtagande av en friluftsplan är därför 

en prioriterad fråga i framtiden för att säkerställa en långsiktig planering av hur kommunens 

friluftsområden skall utvecklas. En omvärldsanalys behövs också för att säkerställa möjligheterna till 

alternativ till dagens granulat som underlag på våra konstgräsplaner. Alternativa ifyllnadsmaterial har 

prövats på några ställen i landet men idag finns inga bra utvärderingar som kan användas som underlag 

för beslut. 

Trafik 

En viktig fråga inför framtiden är arbetet med kommande trafikupphandling av den allmänna 

kollektivtrafiken där nuvarande trafikavtal upphör 20221210 om inte den avtalsmässiga möjligheten 

till förlängning genomförs. En av de viktigaste frågorna inför en kommande upphandling är de 

miljökrav för fordon som kommunen vill ställa på en blivande entreprenör. Mycket har hänt under 

senare år vad avser fordonsteknik vilket gör att marknaden idag erbjuder många fossilfria alternativ. 

Även större förändringar på trafikutbudet måste beaktas i god tid före kommande upphandling. Den 

digitala tekniken inom kollektivtrafiken som t.ex. realtid vid hållplatser eller realtid direkt i mobilen är 

system som måste implementeras full ut i länet inom en snar framtid för att erbjuda en tillgänglig 

kollektivtrafik. 

Miljö 

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella 

myndigheter tar fram. Nytt för 2021 är att Samhällsnämnden även ansvarar för tillstånd och tillsyn 

över alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa 

receptfria läkemedel. Dessa uppgifter har förut legat under Socialnämndens ansvar. 

Under 2020 tillkom även skyldigheten för kommunen att genomföra tillsyn av tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dvs främst trängseltillsyn. Denna tillsyn planerar 

avdelningen att fortsätta med under 2021 tills andra riktlinjer kommer från Folkhälsomyndigheten. 

Miljöavdelningen började även under 2020 med fisketillsyn inom Ångermanälvens fredningsområde 

utifrån att nya regleringar av fritidsfisket gäller. Detta planeras även att genomföras 2021 och bidrag 

kommer att sökas från Länsstyrelsen. 
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Under 2020 beviljades statliga bidrag till naturvårdsåtgärder inom Gerestabäckens område för ett 

flerårsprojekt. 2021 kommer därmed vissa åtgärder kunna genomföras. 

Plan & Bygg 

Den pågående pandemin påverkar samhällets samtliga delar men inom plan- och byggverksamheten 

ser vi inte någon vikande trend gällande ny- och ombyggnationer inom kommunen. Förvaltningen ser 

en fortsatt hög vilja de kommande åren för att exploatera och bygga nya bostäder, industri- och 

verksamhetslokaler. Det krävs en fortsatt god beredskap inom plan- och bygglovsverksamheten för att 

kunna leva upp till de krav som omvärlden ställer på kommunen i dessa frågor. De detaljplaner som 

färdigställs möjliggör i hög grad fler boenden och etablering av nya verksamheter. I den övergripande 

planeringen och exploateringsprocessen arbetar plan- och byggavdelningen i ett nära samarbete med 

Tillväxtavdelningen. 

Digitaliseringsarbetet kommer att fortsätta under 2021, både i våra verksamhetssystem samt i våra 

karttjänster. Under 2021 kommer arbetet med tillsyn att bedrivas enligt framtagen plan. Det 

långsiktiga syftet är att verksamheten ska vara mer proaktiv än reaktiv i sitt tillsynsarbete. 

Teknik 

Arbetet med att färdigställa miljöansökan för utsprångskajen fortsätter enligt det politiska 

inriktningsbeslutet. Färdigställandet av Nybrogatans utformning ska övergå till att starta projektering 

mot en byggstart efter att politiska beslut fattats. 

Volontärvägen är den största investeringen som kommer att påbörjas under 2021. Mycket fokus 

kommer att läggas på att främja trafiksäkerhetshöjande åtgärder, främst för oskyddade trafikanter. 

1.3 Planerad verksamhet för året 
Fritid 

Av olika anledningar genomfördes inte bytet av konstgräsmattan på Högslättens plan under 2020, 

vilket innebär att en plan finns för att byta mattan under 2021. Dock måste beslut om underlag ske 

före en kommande upphandling för att säkerställa att bästa möjliga miljöval görs i förhållande till de 

sportsliga krav som ställs på kommunens huvudarena. Friluftsområdet runt Godstjärn kommer att 

färdigställas och arbetet kommer att fortsätta utifrån de förslag som presenterades i den genomförda 

förstudien. Belysningen på Vårdkasens elljusspår kommer att bytas ut till ledbelysning eftersom 

nuvarande kvicksilverlampor snart är förbjudna att använda. Det innebär då att samtliga elljusspår i 

kommunen har ledbelysning. Utvecklingen av Smitingens havsbad kommer att fortsätta där planen är 

att bygga en enklare omklädningsbyggnad med tillhörande toalett som skall kunna nyttjas året runt. 

Även en utbyggnad av lekutrustning kommer att ske för att möta den ökade efterfrågan som finns på 

området. Isbanorna i Viksjö, Byåker, Mellanholmen och Gånsvik spolas inte kommande vinter på grund 

av besparingar. 

Trafik 

Den utökade anropsstyrda kollektivtrafiken kommer även under kommande år att fortsätta vilket 

innebär att det finns kvällstrafik till de flesta större områden i kommunen. En öppning av våra skolturer 

för allmänheten kommer också att ske vilket medför en förbättrad tillgång till kollektivtrafik i mindre 

områden. Sedan bör en utförligare utvärdering genomföras av den subventionerade kollektivtrafiken 

som kan påvisa framförallt en minskad användning av bilar i kommunen. Tillsammans med 

Kollektivtrafikmyndigheten planeras även för marknadsinsatser inom i första hand landsbygdstrafiken 
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eftersom resandet där inte nått upp till de förväntningar som är realistiska i förhållande till den 

subvention som finns. Även en fortsatt ombyggnad av vissa befintliga hållplatser kommer att ske för 

att öka tillgängligheten för samtliga resenärer. För kommunens egen fordonsflotta fortsätter arbetet 

med att fasa ut icke fossilfria fordon så att uppsatta miljömål kan uppnås. 

Miljö 

Avdelningen ansvarar för tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Nytt för 2021 är tillsynen för 

trängsel på vissa serveringsställen, alkohol, tobak, detaljhandel med öl och vissa receptfria läkemedel 

samt fisketillsyn. Tillsynen kommer att genomföras enligt planer som tas fram 2020 i enlighet med 

nationella mål och riktlinjer. Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och 

föreningar samt små och medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra 

energibesparingsprojekt i samarbete med andra kommuner i länet med fokus på solel. 

Naturvårdsåtgärder gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker kommer att genomföras 

inom Gerestabäckens område, genom att detta beviljats statliga bidrag. Miljöavdelningen kommer 

även att delta i kommunens genomförande av bland annat ny översiktsplan, VA- och dagvattenplan 

samt avfallsplan. 

Plan & Bygg 

Under 2019 övergick plan-och byggavdelningen till en digitaliserad ärendehandläggningsprocess. 

Planen för 2020 var att detta arbete skulle fortsätta och kopplingarna mellan e-tjänsterna och 

verksamhetssystemet skulle vidareutvecklas. Arbetssättet skulle implementeras i verksamheten och 

till våra kunder. Arbetet har dock inte kunnat genomföras under 2020 i enlighet med planeringen. 

Pandemin har gjort att omprioriteringar har behövt göras och förvaltningen har därmed inte haft de 

personella resurser som krävts. Digitaliseringsarbetet sker för att kunna möta de ökade kraven på 

tillgänglighet och service som ställs på oss från våra kunder och rådande lagstiftning, varför detta 

arbete planeras att återupptas under 2021. Behovet av att anställa en verksamhetsutvecklare/ 

systemförvaltare inom förvaltningen har dock blivit tydligt under detta år för att digitaliserings- och 

utvecklingsarbetet ska kunna fortsätta inom samtliga avdelningar. Vi tror att på sikt kommer vi genom 

digitaliseringsarbetet få kortare och effektivare handläggningsprocesser och därmed snabbare beslut 

ut till kund. 

Trots en sviktande konjunktur i de större städerna så ser vi i Härnösand att det är ett fortsatt högt tryck 

på byggsektorn. Flera nya flerfamiljshus planeras och äldre industri- och kontorsbyggnader 

konverteras till andra verksamheter och bostäder. Därutöver pågår byggnation av en stor 

vindkraftpark i kommunens nordvästliga delar. 

Inom planområdet kommer avdelningen att fortsätta arbeta både med mer övergripande planering 

samt detaljplanering. Den övergripande planeringen omfattar främst kommunens nya Översiktsplan 

samt framtagande av ett Planprogram för området Skeppsbron. Dessa arbeten genomförs i nära 

samarbete med Tillväxtavdelningen. Pågående och kommande detaljplanearbeten omfattar 

möjliggörande av både bostadsbyggande och industri/ verksamheter. 

Under 2020 har antalet Bostadsanpassningsbidrags-ärenden minskat jämfört med tidigare år. Detta 

tolkar vi som en direkt följd av pandemin och utgår från att ärendemängden kommer att återgå till mer 

normala nivåer under 2021. 

Teknik 
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Arbetet med att utreda och projektera för en utveckling av utsprångskajen på skeppsbron fortsätter 

enligt tidigare politiska inriktningsbeslut. Projektering och framtagande av bygghandlingar för 

Nybrogatan kommer under 2021 att arbetas fram. Vidare så kommer investeringar på Volontärvägen 

att ligga i planeringsstadie. 

1.3.1 Förslag till resultatuppdrag och styrtal 
 

Mål 2021 

Mål 1 - Att verka för ökat kollektivt resande 

Strategiska aktiviteter 

 Fortsatt låga biljettpriser. 

 Ökad kvällstrafik. 

 Översyn av landsbygdstrafiken. 

 Förändra tätortstrafiken i enlighet med linjenätsanalysen. 

 Tydligt fokus på kollektivtrafiken vid anläggande av nya detaljplaner och planprogram. 

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator) 

 Kundnöjdhet med kollektivtrafiken i kommunen i Kollbar 

 Trafikmätning av biltrafik i Härnösands centralort 

Mål 2 - Att skapa fler tydliga gång- och cykelstråk och goda förutsättningar för fler att gå och cykla 

Strategiska aktiviteter 

 Färdigställa GC-planen för kommunen och därefter aktivt jobba efter den. 

 Ta fram informationsmaterial och tydlig skyltning av GC-stråk. 

 Aktivt verka för att knyta ihop befintliga GC-vägar genom nyanläggning av nya GC-vägar. 

 Prioritera driftåtgärder på GC-nätet framför vägar. 

 Aktivt verka för tydliga GC-stråk vid detaljplanering och framtagande av planprogram. 

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator) 

 Nöjd medborgarindex GC-vägar, SCB:s statistik 

 Trafikmätning GC-stråk 

Mål 3 - Att Härnösands kommun ska vara en plats som uppmuntrar till rörelse, hälsa och friluftsliv 

Strategiska aktiviteter 

 Framtagande av en friluftsplan för kommunen. 

 Anlägga och underhålla nya och befintliga friluftsområden. 
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 Anlägga och underhålla nya och befintliga spontanidrottsplatser. 

 Aktivt verka och ta hänsyn till hälso- och rörelseperspektivet vid detaljplanering och 

framtagande av planprogram. 

 Integrationsprojekt med aktiviteter kopplat mot rörelse, hälsa och friluftsliv. 

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator) 

 Nöjd kundindex med fritids- och friluftsanläggningar, SCB:s statistik. 

 Antal aktiviteter hos idrottsföreningar som genererar aktivitetsstöd. 

Mål 4 - Att stärka attraktionskraften i alla kommundelar 

Strategiska aktiviteter 

 Översyn av landsbygdstrafiken. 

 Vid prioritering av anläggande samt drift- och underhållsåtgärder av friluftsanläggningar ska 

samtliga kommundelar inkluderas. 

Vad vill vi mäta för att se om aktiviteterna ger effekt mot målet? (indikator) 

 Har 1 mnkr av investeringsbudgetens särskilda pott för landsbygdsinvesteringar använts? 

 Har översynen av landsbygdstrafiken genomförts? 

 Har tjänstemän och politiker genomfört dialogmöten i alla kommundelar? 

 Nöjd Kund Index för företag 

1.4 Planerad verksamhet för kommande år 
Fritid 

Frågan om sporthall är fortsatt aktuell. Dels uttrycker inomhusidrotterna behov av spelyta och dels har 

fastlandets skolor behov av lokaler för idrott. Ett politiskt inriktningsbeslut skulle ge förutsättningar att 

fortsätta arbetet med att hitta möjliga lösningar för både skolan och inomhusidrotterna. 

Vårdkasbackens liftsystem är undermåligt och för att kommunen ska kunna fortsätta att erbjuda alpin 

skidåkning tas en flerårsplan fram, för att säkerställa byte av större delarna av nuvarande liftsystem. 

Sedan kommer fokus även närmaste åren vara stort på underhåll av befintliga idrottsanläggningar. 

Trafik 

Fortfarande är behovet stort av att mer digitala lösningar introduceras i samarbete med 

Kollektivtrafikmyndigheten, som t.ex. realtidsinformation på hållplatser, hållplatsutrop och 

fungerande destinationsskyltar ombord på bussar. Även en förändring av tätortstrafiken i enlighet med 

den genomförda linjenätsanalysen bör ha ett stort fokus under närmaste åren för att trafiken skall 

utvecklas och resandet fortsätta vara på en hög nivå. En grundlig översyn av landsbygdstrafiken bör 

också genomföras de närmaste åren med fokus på bättre optimering av fordonsresurser och mer 

anropsstyrd trafik på tider som inte ekonomiskt medger fullstora bussar. 

Miljö 
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En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftning och 

kommer fortsätta vara så under kommande år. Inom tillsynsområdet för livsmedel kommer antagligen 

ny nationell lagstiftning om avgifter i livsmedelskontrollen enligt Livsmedelsverket. Dessa beräknas 

vara på plats till 2021. Naturvårdsåtgärderna i Gerestabäcken kommer att genomföras fram till 2022. 

Miljöavdelningen vill även ta fram en långsiktig plan för kommunens arbete med naturvårdsåtgärder. 

Plan & Bygg 

Förvaltningen tror att det kommer att vara ett fortsatt högt tryck inom byggsektorn, vilket kommer att 

ställa stora krav på handläggningen för att möta kundernas förväntan. Avseende detaljplanearbetet 

arbetar avdelningen med att ta fram stora och flexibla planer som ska möjliggöra etablering av både 

bostäder och verksamheter. 

Kommunen arbetar för att nå en långsiktig och hållbar samhällsplanering och har identifierat ett antal 

större infrastruktursatsningar som kommer att behöva genomföras i stadens centrala delar inom en 

20-årsperiod. För att samordna och optimera dessa investeringsprojekt tillsammans med övriga 

verksamhetsutövare, näringsliv och allmänhet kommer arbetet med Planprogram Skeppsbron att vara 

centralt. Genom detta arbete intensifieras även samarbetet med Tillväxtavdelningen ytterligare. 

Arbetet med handläggning av bostadsanpassningsbidrag kommer att fortsätta och vi räknar med att 

antalet ärenden under 2021 kommer att vara i samma nivåer som innan pandemin. Ett scenario kan 

även vara att ärendemängden går upp något. Detta då behoven kvarstår och bidragstagarna i stor 

utsträckning tillhör riskgrupperna och därmed inte har kunnat nyttja bidragen under pandemin. 

Teknik 

Kommunen står inför en tid med behov av flera stora investeringsprojekt. Bland annat behöver 

utsprångskajen renoveras för att kunna brukas igen. Utredning pågår för fullt för att bestämma 

utformning och framtida nyttjande. Nybron behöver bytas då nyttjandetiden närmar sig sitt slut. 2026 

planeras en ny bro stå klar. Nybrogatan och Skeppsbron är två leder som behöver en rejäl upprustning 

i närtid. Kustbevakningens kaj är under uppsikt, men kan komma att behöva rustas för att 

säkerhetsställa att den är fullt ut duglig. 
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2 Ekonomiskt sammandrag 

2.1 Budgetförutsättningar 
Samhällsnämndens preliminära ram för skattemedel 2021 uppgår till 181 mnkr, till det tillkommer 0,5 

mnkr i skattemedel för att täcka kostnaden för alkoholhandläggning som från och med 2021 ska ingå i 

samhällsnämndens budget. Skattemedel flyttas från socialnämnden. 

Uppräkning av personalkostnader har gjorts enligt budgetanvisning med 5,3% utifrån 2019 års 

löneläge. Hyreskostnaderna har räknats upp med 2,2%. 

Kollektivtrafiken har indexuppräknats med 3% utifrån budget 2020 och prognosrapport 2021 från 

kollektivtrafikmyndigheten. 

Ett nytt entreprenadavtal avseende parkentreprenaden togs i bruk under 2019 och kommer att 

påverka utfallet för 2020 och budget för 2021. Ingen indexuppräkning har medtagits i budget, ramen 

har varit den samma sedan 2018. 2019 lades fritidsentreprenaden in i gatuavtalet vilket innebär att 

ramen sänkts med 1,4 mnkr. Detta får till följd att underhållet på stadens gator krympt de senaste 

åren. Teknikavdelningen genomförde 2019 en analys av beläggningsbehovet på kommunen gator. 

Analysen visar att budgeten för gatuentreprenaden sett till 2019 års förutsättningar skulle behöva ökas 

med 5,1 mnkr för att bibehålla gatukapitalet och klara det underhållsarbete som gatorna kräver. Med 

gällande budgetram har ingen indexuppräkning gjorts för budget 2021. 

2.2 Nämndens budget 
Planen för de två efterföljande åren innehåller en årsvis uppräkning på 1 procent av 

skattemedelstilldelningen. Övriga poster har därefter justerats så att planen visar en budget i balans. 

Åren 2022 och 2023 har uppräknats med 1 procent, enligt anvisningar utifrån ramen för 

skattemedelstilldelning 2021. Denna uppräkning täcker hyreskostnader och personalkostnader om 

dessa uppräknas i samma takt som 2021. Hänsyn har inte tagits till de avtal man har på förvaltningen 

såsom skolskjutsentreprenörer, busstrafik samt entreprenadavtal. 

Driftbudget per konto (mnkr) Utfall 
2019 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

Differens 
2020/2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Intäkter 210,5 209,7 211,3 1,6 213,4 215,4 

 skattemedel 179,6 180,6 181,5 0,9 183,3 185,1 

 interna intäkter 3,6 3,2 2,9 -0,3 2,9 2,9 

 externa intäkter 27,3 25,9 26,9 1,0 27,2 27,4 

Kostnader -204,6 -209,7 -211,3 -1,6 -213,4 -215,4 

 köp av huvudverksamhet -66,0 -66,7 -66,9 -0,2 -66,9 -66,9 

 personal -42,3 -44,9 -46,6 -1,7 -48,3 -49,8 

 lokalhyra -15,6 -16,3 -16,7 -0,4 -17,0 -17,4 

 avskrivningar -34,6 -36,5 -37,4 -0,9 -37,4 -37,4 

 övriga kostnader -46,1 -45,3 -43,7 1,6 -43,8 -43,9 

Resultat 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samhällsnämndens skattemedelsram för 2021 är 181,5 mnkr. 

Interna intäkter förväntas minska med 0,3 mnkr dels på grund av att 2021 inte tar med en intäkt på 

0,6 mnkr för skolskjuts grundsärskola från socialförvaltningen. 
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Externa intäkter förväntas öka med 1,0 mnkr främst p.g.a. att badanläggningar höjer sina taxor för 

årskort för 2021. 

Ökning av personalkostnaderna mellan 2020 och 2021 är 1,7 mnkr. Indexuppräkning av löner har gjorts 

på 5,3 procent på 2019 års lönenivå samt att budget för alkoholhandläggning nu ligger på 

samhällsnämnden. Den vakanta stadsarkitekttjänsten är planerad att tillsättas under 2021 och ryms 

inom ram. 

Köp av huvudverksamhet har ökat med 0,2 mnkr. Busstrafikens kostnader har indexuppräknats med 3 

procent och innebär en ökning med 1,1 mnkr. Justeringar har gjorts på andra verksamheter för att nå 

budgetram. 

Lokalhyror har indexuppräknats med 2,2 procent och innebär en ökning med 0,4 mnkr. 

Fastighetskostnaderna har indexuppräknats och förväntas öka med 0,4 mnkr. 

Avskrivningarna förväntas öka med 0,9 mnkr för 2021. 

Övriga kostnader förväntas minska med,6 mnkr på grund av en justering av budget för 

bostadsanpassningsbidrag efter utfall. 

2.3 Väsentliga ekonomiska förändringar 
Kostnadökningar/ -minskningar 

För att bibehålla gatukapitalet och klara av det underhållsarbete som gatorna krävs det att 

gatuentreprenaden indexuppräknas, vilket inte har rymts inom budgetramen för 2021. Utfallet för 

2019 för hela gatuentreprenaden var 27,0 mnkr att jämföras mot 25,3 mnkr i budgeterade medel för 

2020. Budget för hela gatuentreprenaden har för 2021 sänkts med 0,3 mnkr jämfört med 2020 till 

förmån för samhällsnämndens övriga verksamheter. Entreprenaden bör indexuppräknas till 2022-

2023. 

Budgeten för bostadsanpassningsbidrag minskas med 1,6 mnkr. Budget har tidigare legat på 3,9 mnkr 

och kostnaden för bostadsanpassning förväntas rymmas inom en budget på 2,3 mnkr sett till det 

historiska utfallet för de senaste tre åren som legat runt 2 mnkr per år. 

Avskrivningar beräknas bli 0,9 mnkr högre utifrån kända faktorer. 

Kollektivtrafikens kostnader ökar med 1,1 mnkr utifrån den senaste tillgängliga prognosen och 

budgeten från kollektivtrafikmyndigheten. Om kostnaderna ska minska så måste linjetätheten 

förändras. 

Väsentliga kostnadsökningar/ -minskningar (mnkr) Utfall 2019 Budget 
2020 

Budget 
2021 

Differens 
2020/2021 

Ökade trafikkostnader för kollektivtrafiken, 
indexuppräkning 

-35,6 -37,4 -38,5 -1,1 

Tillkommande driftområden entreprenad samt ökat 
behov för beläggning av gator 

-27,0 25,3 25,0 0,3 

Ökade kostnader för avskrivningar -34,6 -36,5 -37,4 -0,9 

Minskade kostnader för bostadsanpassningsbidrag -2,0 -3,9 -2,3 1,6 

2.4 Investeringsbudget 
Trafik och Fritid 
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Trafik- och fritidsverksamheternas investeringsbudget ligger på 4,0 mnkr där det bland annat planeras 

för ny led-belysning på Vårdkasens elljusspår för ca 0,8 mnkr. En fortsatt utveckling av friluftsområdet 

runt Godstjärn planeras för 0,5 mnkr, med nybyggnad av en hinderbana, samt andra föreslagna projekt 

utifrån den framtagna förstudien. På smitingens havsbad planeras det för byggandet av en enklare året 

runt-byggnad för omklädning och toalett för ca 0,5 mnkr, samt några andra mindre projekt för att öka 

attraktiviteten för området. På maskinsidan planeras för byte av traktor på Högslätten för ca 0,3 mnkr, 

samt inköp av en dressmaskin för ca 0,1 mnkr. För kollektivtrafiken så planeras hållplatsåtgärder för ca 

1,1 mnkr. 

Miljö 

Miljöavdelningens investeringsbudget växlas upp med statliga bidrag i form av LONA-stöd för att kunna 

genomföra åtgärder inom Gerestabäckens område. Åtgärderna främjar bland annat fria fiskvägar och 

våtmarker och har en budgeterad investeringskostnad på 0,8 mnkr under 2021 och åren framöver. 

Teknik 

Teknik kommer under 2021 att investera enligt plan där reinvesteringarna ligger i storleksordningen 

10,0 mnkr med Seminariegatan som största projekt. 2,0 mnkr planeras att investeras i kommunens 

GC-nät där behovet av att sammanlänka leder samt att underhålla befintligt nät är stort. Den stora 

investeringen för åren 2021-2022 är att bygga om Volontärvägen och trafiksäkra miljön ända upp till 

ungdomsfotbollsplanerna på Myran. Utredning och eventuella projekteringar fortsätter på 

Utsprångskajen och Nybrogatan med intilliggande gator. 

Investeringsbudget (mnkr) Budget 
2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Gata 10,2 22,6 21,4 26,4 26,4 26,4 

Belysning 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 

Konstbyggnader 2,7 1,0 3,2 3,7 3,7 3,7 

Mark 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Park 1,2 1,4 2,6 2,1 2,1 2,1 

Trafiksäkerhet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Tillgänglighet 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Genomförande detaljplan 4,6 9,4 7,0 3,0 3,0 3,0 

Utredningar och förstudier 6,8 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Fritid 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Miljö 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Totalt 33,3 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

Framtidens Härnösand 

De kommande åren har Härnösands kommun ett antal större projekt som behöver åtgärdas. Dessa är 

inte finansierade eller politiskt beslutade. Idag pågår utredningar och förberedande arbete inför de 

beslut som krävs innan genomförande av investeringsprojekten nedan. 

Strategiska större 
projekt 

Start Beslut om 
finansiering 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Utsprångskajen 2021 2020 4 4 70 70 0 0 

Ind. Omr. Västra Saltvik 
et2 

2020 2020 9 0 0 0 0 0 

Nybrogatan 2018 2021 2 1 6 20 20 0 
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Ind. Omr. Västra Saltvik 
et 3 

2021 2021 0 1 0 0 0 0 

Muddring Nattviken 2022 2022 0 0 1 1 5 0 

Nybron 2021 2023 6 2 2 1 25 35 

Skeppsbron 2025 2024 0 0 0 0 0 4 

Totalt/år (mnkr)   21 8 79 92 50 39 

 

 2026 2027 2028 2029 2030 Totalt/projekt (mnkr) 

Utsprångskajen 0 0 0 0 0 148 

Ind. Omr. Västra Saltvik 
et2 

0 0 0 0 0 9 

Nybrogatan 0 0 0 0 0 49 

Ind. Omr. Västra Saltvik et 
3 

8 0 0 0 0 9 

Muddring Nattviken 0 0 0 0 0 7 

Nybron 40 0 0 0 0 111 

Skeppsbron 4 25 25 25 0 83 

Totalt/år (mnkr) 52 25 25 25 0 416 

2.5 Generella och riktade statsbidrag 
Sveriges kommuner står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar de kommande åren. 

Regeringen har hörsammat detta och därför beslutat om att tilldela 10 miljarder i generella statsbidrag 

2021 och ytterligare 5 miljarder år 2022. För Härnösands kommun innebär det preliminärt 17 mnkr år 

2021. Statsbidraget ska fördelas mellan nämnderna och beslut om tilldelade medel fattas i kommunens 

årsplan i november, för 2021. Nämndens budget fastställs i årsplanen. 

Statsbidragen år 2021 och 2022 ska riktas mot att bibehålla och utveckla välfärden inom nämndens 

ansvarsområden samtidigt som kostnaderna inte ökar år 2023 och framåt. Tidiga insatser av 

hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär som på sikt ökar livskvaliteten för våra 

medborgare och samtidigt minskar de framtida kommunala kostnaderna är prioriterade. Det är 

avslutningsvis viktigt att poängtera att budgetutrymmet för de kommande åren avgörs av hur 

skattekraften utvecklas i Härnösands kommun. Om skattekraften minskar med motsvarande belopp (- 

17 mnkr) så kommer budgetutrymmet att vara oförändrat 2021. 

Samhällsnämndens behov 

Med målsättningen att öka resandet med kollektivtrafiken ser samhällsnämnden ett behov av att 

införa två ringlinjer för kvällstrafik i tätorten. En omläggning och förbättring av linjenätet där bland 

annat flertalet av stadens busshållplatser är i behov av flytt ligger också i linje med satsningen på ett 

ökat bussresande. 

För att fortsätta den påbörjade digitaliseringsprocessen och utvecklingen av förvaltningens arbetssätt, 

har det under 2020 blivit tydligt att en kombinerad tjänst som verksamhetsutvecklare och 

systemförvaltare behöver skapas. Denna tjänst kommer att vara central i förvaltningens arbete med 

att kunna möta de ökade kraven på tillgänglighet och service som ställs på oss från våra kunder och 

rådande lagstiftning. Vidare har teknikverksamheten under 2020 haft en vakant tjänst på 

parkentreprenaden. Verksamheten ser ett stort behov av att under 2021 tillsätta tjänsten för att 

minska belastningen på nuvarande personal. 
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Nedan följer nämndens behov av insatser och medel inom följande områden: 

Insats Medel 2021 (mnkr) 

Två ringlinjer kvällstrafik tätorten 0,6 

Omläggning och förbättring av linjenätet 1 - 1,5 

Verksamhetsutvecklare/systemförvaltare 0,8 

Tillsätta vakant tjänst teknikverksamheten 0,8 

Totalt 3,7 

 













FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands styrelsesammanträde 2020-09-18, kl. 9.00–12.00. 
 
Sammanträdesplats: nätbaserat möte. 
 

§                Tid Ärende                                                                                                         
   
26 
 
27 
 
28 
 
29 
 
30 
 
31 
 

09.00 
 
09.05 
 
09.10 
 
09.12 
 
09.15 
 
09.16 

Mötets öppnande 
 
Upprop 
 
Val av protokolljusterare 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Fastställande av val av ny styrelseledamot, bilaga 23 
 
Protokoll från föregående styrelsemöte och AU, bilaga 24 och 25 

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 
 
34 
 
35 
 
36 
 

 
09.17 
09.35 
09.50 
10.00 
10.10 
10.15 
10.20 
10.25 
10.35 
10.40 
10.50 
11.00 
11.15 
11.25 
 
11.30 
 
11.35 
 
11.40 
 
11.45 
 

Rapporter: 
a/ Delrapport av Laura Brander, från det skolpedagogiska uppdraget, Bilaga 26 
b/ Delårsrapport ekonomi och verksamhet, bilaga 27 
c/ Hantering av kapital vid stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
d/ Lägesrapport verksamhet maj-augusti, bilaga 28 
e/ Information om museibyggnaden, bilaga 29 (utdelas) 
f/ Verksamhetens anpassningar till följd av Covid 19, bilaga 30 
g/ Kompetensutvecklingspolicy, bilaga 31 
h/ Rapport på regionstyrelsen ock kommunstyrelsen, bilaga 32 a och b 
i/ Projektansökningar, bilaga 33 
j/ Rapport från Länsmuseernas samarbetsråd och nationell nivå 
k/Information från hembygdsförbunden och hembygdsrådet 
l/ Aktuella program, bilaga 34 (delas ut) 
m/ hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland presenterar sin verksamhet 
n/ kommande utbildningsdag och studiebesök  
 
Delegationsärenden, bilaga 35 
 
Delårsrapport: ekonomi- och verksamhetsrapport, bilaga 36 a och b 
 
Hantering av kapital vid stiftelsen Länsmuseet Västernorrland - beslut 
 
Avslutning 
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Parkaden, måndagen den 15 juni 2020 kl 13:15-14.27, 14.50-16.23 
Ajournering kl. 14.27-14.50 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolistan på s. 2 och 3 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Se närvarolistan på s. 4 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Anders Bergqvist (V) och Linda Borg (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 18 juni 2020 kl. 08.30 

Underskrifter 
Sekreterare Paragrafer §§ 23-46

Jeanette George 

Ordförande 
Kristoffer Bodin 

Justerare 
Anders Bergqvist Linda Borg 

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

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-18 Datum då anslaget tas ned 2020-07-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 

Underskrift 
Jeanette George 
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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro §  § 
     Ja Nej Ja Nej 
Andreas Sjölander  S X §§ 23-

27, 29-46 
     

Lotta Visén  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Magnus Oscarsson  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Nina Skyttberg  S X§§ 23-
27, 30-46 

     

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Monica Fahlén   S X§§ 23-
27, 29-46 

     

Håkan Viklund  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Ebba Hansson   S X      
Ann Catherine Genberg Lennart Mohlin §§ 23-27, 

29, 31-34, 36-46 
S  X     

Björn Nordling  S X §§ 23-
27, 29-46 

     

Katrin Sjödin  Lotten Widmark S  X     
Johan Nilsson  S X §§ 23-

27, 29-46 
     

Susanne Forsberg Agneta Jonsson S §§ 23-27, 
29-46 

X     

Ingrid Nilsson  V X §§ 23-
27, 29-46 

     

Martin Neldén  V X      
Birgitta Alevård Anders Bergqvist §§ 23-

27, 29-46 
V  X     

Åke Hamrin  V X§§ 23-
27, 29-46 

     

Knapp Britta Thyr  MP X§§ 23-
27, 29-46 

     

Hibo Abdullahi  MP X      
Per Sander Myriam Estrella 

Näslund§§ 23-27, 29-46 
MP  X     

Ida Skogström Ingemar Ljunggren §§ 
23-27, 29,31-34, 36-46 

M  X     

Anders Gäfvert  M X §§ 23-
27, 

29,31-34, 
36-46 

     

Lennart Bolander Tom stol M  X     
Margareta Tjärnlund  M X §§ 23-

27, 30-46 
     

Eva-Clara Viklund  M X §§ 23-
27, 29-46 

     

Christian Wasell  M X §§ 23-
27, 29-46 

     

Linda Borg  M X §§ 23-
27, 29-46 

     

Per-Eric Norberg  C X §§ 23-
27, 29-46 

     

Christina Lindberg  C X §§ 23-
27, 29-46 
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Erik Hultin  C X §§ 23-
27, 29-46 

     

Anette Nordin Dunia Ali §§ 23-27, 29-46 C  X     
Karl Rönnkvist Ulrika Sundgren §§ 23-

27, 29-46 
C  X     

Olle Löfgren  L X §§ 23-
27, 29-46 

     

Ingemar Wiklander  KD X §§ 23-
27, 29, 
31-34, 
36-46 

     

Mai Nahas Chantal Binua §§ 23-27, 
29-46 

KD  X     

Ulrika Jonsson Glenn Sehlin§§ 23-27, 29-
46 

SD  X     

Kenneth Lunneborg  SD X §§ 23-
27, 29-46 

     

Sven Ingemar 
Vernersson 

Tom stol SD  X     

Lennart Bergström Tom stol SD  X     
Anette Åström  SD X      
Eva Olstedt-Lundgren  L X §§ 23-

27, 29-46 
     

Kristoffer Bodin  M X      
Göran Norlander Mats Höglund §§ 23-28, 

30-46 
S  X     
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 
    
Lennart Mohlin S X Ann-Catherine Genberg 
Lotten Widmark S X Katrin Sjödin 
Jasenko Omanovic S -  
Agneta Jonsson S X Susanne Forsberg 
Basel Aljamal S -  
Mats Höglund S X Göran Norlander 
Rune Danielsson S -  
Anders Bergqvist V X Birgitta Alevård 
Christina Höj Larsen  V -  
Myriam Estrella-Näslund MP X Per Sander 
Göran Umefjord MP -  
Bengt Wallgren M -  
Malin Plantin Sjöblom M -  
Ingemar Ljungren M X Ida Skogström 
Tina Sellgren M -  
Dunia Ali C X Anette Nordin 
Lillemor Andersson C -  
Ulrika Sundgren C X Karl Rönnkvist 
RosMarie Sandin L -  
Tomas Pålsson L -  
Anders Nordström KD -  
Chantal Binua KD X Mai Nahas 
Bo Gidmark SD -  
Glenn Sehlin SD X Ulrika Jonsson 
 SD   

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 

§ 23 Dnr 32625  
Informationsärenden .......................................................................... 7 

§ 24 Dnr 2020-000063 1.1.1.1  
Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020.......................... 8 

§ 25 Dnr 2019-000470 1.1.1.1  
Motion om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets 
och oppositionsföreträdare ................................................................. 9 

§ 26 Dnr 2019-000482 1.1.1.1  
Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande 
av majoritets och oppositionsföreträdare .......................................... 11 

§ 27 Dnr 2020-000044 1.1.2.1  
Årsredovisning 2019 Härnösands kommun ...................................... 13 

§ 28 Dnr 2020-000193 1.1.2.1  
Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i 
Härnösands kommun verksamhetsåret 2019 ................................... 15 

§ 29 Dnr 2020-000175 1.1.2.1  
Årsredovisning för år 2019 Samordningsförbundet Härnösand 
Timrå ............................................................................................... 18 

§ 30 Dnr 2020-000191 1.1.2.1  
Årsredovisning 2019 - Räddningstjänst Höga Kusten Ådalen ........... 20 

§ 31 Dnr 2020-000215 1.1.2.1  
Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2020 ........................... 22 

§ 32 Dnr 2018-000220 101  
Kommunfullmäktiges arbetsordning ................................................. 23 

§ 33 Dnr 2019-000285 1.2.2.2  
Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023 ........ 25 

§ 34 Dnr 2020-000119 1.2.2.2  
Tillägg i reglementet för tillgänglighetsrådet ..................................... 27 

§ 35 Dnr 2020-000179 1.1.2.1  
Taxor 2020-2023 - Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen .......... 29 

§ 36 Dnr 2020-000094 1.1.2.1  
Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige 
AB .................................................................................................... 31 

§ 37 Dnr 2020-000114 1.1.2.1  
Samordning av tillsyn och tillståndsgivning av alkoholservering och 
livsmedelskontroll ............................................................................. 33 

§ 38 Dnr 2020-000056 1.1.1.1  
Interpellation - Komvux ändrad kursutbud ........................................ 35 

§ 39 Dnr 2020-000077 1.1.1.1  
Interpellation - Vad gör Härnösands kommun i frågan om Närvård 
Härnösand ....................................................................................... 36 

§ 40 Dnr 2020-000091 1.1.1.1  
Interpellation - Besparingar inom Arbetslivsförvaltningen ................. 37 
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§ 41 Dnr 2020-000090 1.1.1.1  

Interpellation - Intern debitering av badhuset ................................... 38 

§ 42 Dnr 2020-000012 1.1.1.3  
Avsägelser 2020 .............................................................................. 39 

§ 43 Dnr 2020-000003 1.1.1.3  
Valärenden 2020 .............................................................................. 41 

§ 44 Dnr 2020-000013 1.1.1.1  
Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 ........................ 43 

§ 45 Dnr 34630  
Tillkommande motioner, interpellationer och frågor .......................... 45 

§ 46 Dnr 2020-000070 1.1.1.1  
Korta frågor - korta svar 2020 .......................................................... 46 
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§ 23 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD). 

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

Bakgrund 
Sammanträdet inleds med att Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar 
om Covid-19 och  Bokslutsprognos T1.      

Beslutsunderlag 
      
______  
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§ 24 Dnr 2020-000063 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

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

Bakgrund 
Det har inkommit en fråga till Allmänhetens frågestund. 

 Lokala ordningsföreskrifter.  

Beslutsunderlag 
Allmänhetens frågestund – Lokala ordningsföreskrifter, 2020-05-25      
______  
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§ 25 Dnr 2019-000470 1.1.1.1 

Motion om förslag till SKL för lagändring vid 
omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bordlägga ärendet.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M). 

Yrkanden 
Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 
sammanträde.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, ordförandes förslag.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
ordförandes förslag.      

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har, genom sin gruppledare Lennart Bergström, lämnat 
in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska skriva till SKL med 
begäran om handläggning för en tilläggsändring i berörda kapitel 
kommunallagen 4 kap. 2§-3§ så att den tidigare brukliga demokratiska 
ordningen stipuleras inom lagstiftningen, där var part inom de 
parlamentariska grupperingarna majoritet och opposition utser sina inbördes 
företrädare utan inblandning från den parlamentariskt motsatta sidan. 
Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 
partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 
Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  
Det är riksdagens som beslutar om lagändringar och 
kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 
driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 
kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 
möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 
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(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 
att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 
formell beslutanderätt i frågan.  
Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 
avslås. 

Socialt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 50 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-21  
 
______  
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§ 26 Dnr 2019-000482 1.1.1.1 

Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning 
för tillsättande av majoritets och 
oppositionsföreträdare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bordlägga ärendet.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Kristoffer Bodin (M). 

Yrkanden 
Ordförande Kristoffer Bodin (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 
sammanträde.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, ordförandes förslag.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
ordförandes förslag.      

Bakgrund 
Moderaterna har, genom sin gruppledare Anders Gäfvert, lämnat in en 
motion som föreslår att uppdra till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 
skriva till SKL med begäran om yttrande, samt en lagändring görs så att det 
tydligt framgår att det är grupperingarna inom majoritet och opposition som 
utser och röstar fram sina egna företrädare utan inblandning från motsatta 
sidan. 
Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 
partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 
Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  
Det är riksdagen som beslutar om lagändringar och 
kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 
driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 
kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 
möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 
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(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 
att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 
formell beslutanderätt i frågan.  
Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 
avslås. 

Socialt perspektiv 
Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 51 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 
Motion, Moderaterna, 2019-10-28 
 
______  
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§ 27 Dnr 2020-000044 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisning 2019. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund (M), ordförande i revisionen, Andreas 
Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M). 

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

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

Bakgrund 
Årsredovisning för året 2019 har sammanställts och överlämnas till 
kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter 
beslut i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och 
avlämna en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med 
revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut. 
Budgetförutsättningarna har väsentligt förändrats under året då kommunen 
beslutade att ändra redovisningsmodell för pensioner från fullfondering till 
blandmodell. För kommunens resultat fick det en negativ konsekvens på 
cirka 50 miljoner kronor. Utifrån det så beslutade kommunfullmäktige i 
november 2019 om att förändra det finansiella målet från 1,4 procent till 
0,01 procent. Kommunens resultatöverskott i procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning för 2019 var 0,2 procent. Det överstiger 
resultatnivån med 0,19 procentenheter och kommunen uppnår därigenom 
målet för god ekonomisk hushållning. 
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Beslutet att byta modell för pensionsredovisning har tillsammans med ny 
redovisningslag och rekommendationer krävt att årsredovisningen för 2018 
konverterats för att möjliggöra jämförbarhet mellan åren.  
Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat på +3,2 mnkr för 2019, 
vilket är en förbättring med +8,3 mnkr jämfört med föregående år 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-04-07 § 31 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-24 
Slutversion - Årsredovisning 2019 
Bilaga - Årsredovisning 2019 
 
______  
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§ 28 Dnr 2020-000193 1.1.2.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2019,  
att enlighet med revisionens förslag, daterat 9 april 2020, bevilja 
ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2019, 
att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020 , bevilja 
ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 
för verksamhetsåret 2019,  
att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 
ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2019,  
att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 
ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2019,  
att i enlighet med revisionens förslag, daterad  9 april 2020, bevilja 
ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 
organ för verksamhetsåret 2019,  
att i enlighet med revisionens förslag, daterad 9 april 2020, bevilja 
ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 
verksamhetsåret 2019.      
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Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.      

Jäv 
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i kommunstyrelsen 
har inte deltagit i beslutet: 
Andreas Sjölander (S) 
Lotta Visén (S) 
Monica Fahlén (S) 
Håkan Viklund (S) 
Björn Nordling (S) 
Lennart Mohlin (S) 
Ingrid Nilsson (V) 
Myriam Estrella Näslund (MP) 
Ingemar Wiklander (KD) 
Anders Gäfvert (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Eva-Clara Viklund (M) 
Christina Lindberg (C) 
Erik Hultin (C) 
Ulrika Sundgren (C) 
Olle Löfgren (L) 
Glenn Sehlin (SD) 
 
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i arbetslivsnämnden 
har inte deltagit i beslutet: 
Nina Skyttberg (S) 
Martin Neldén (V) 
Dunia Ali (C) 
 
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i samhällsnämnden 
har inte deltagit i beslutet: 
Magnus Oscarsson (S) 
Knapp Britta Thyr (MP) 
Anders Bergqvist (V) 
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Christian Wasell (M) 
Per-Eric Norberg (C) 
 
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i skolnämnden har 
inte deltagit i beslutet: 
Åke Hamrin (V) 
Linda Borg (M) 
Chantal Binua (KD) 
 
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i socialnämnden har 
inte deltagit i beslutet: 
Krister Fagerström McCarty (S) 
Johan Nilsson (S) 
Agneta Jonsson (S) 
Margareta Tjärnlund (M) 
Kenneth Lunneborg (SD) 
 
Följande ledamöter och ersättare som även har uppdrag i Överförmyndare 
har inte deltagit i beslutet: 
Anders Gäfvert (M) 

Bakgrund 
Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2019 
och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 
tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 
ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ. Kommunfullmäktiges 
presidium noterar att revisionen inte har riktat några anmärkningar på vare 
sig styrelsen eller nämnderna avseende verksamhetsåret 2019 och finner 
ingen grund för någon självständig anmärkning från fullmäktige.       

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges presidiums protokollsutdrag, 2020-06-04 § 41 
Underskriven – Revisionsberättelse för år 2019 
Underskriven – Revisorernas redogörelse för 2019      
______  
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§ 29 Dnr 2020-000175 1.1.2.1 

Årsredovisning för år 2019 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet Härnösand-
Timrå,   
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet 
Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2019, samt 
att kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Timrå kommun, 
föra en dialog med Samordningsförbundet om årsredovisningen för 2019 och 
utvecklingsarbetet framåt.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (M). 

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

Jäv 
På grund av deltar inte Nina Skyttberg (S), Mats Höglund (S) och Margareta 
Tjärnlund (M) i handläggningen av detta ärende. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2019. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de 
enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet.   
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 81 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 
Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
Rapport Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
Revisionsberättelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
Skrivelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
KPMG revisionsberättelse av verksamhetsår 2019 
 
______  
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§ 30 Dnr 2020-000191 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 - Räddningstjänst Höga Kusten 
Ådalen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisningen 2019 för Räddningstjänsten Höga Kusten-
Ådalen, samt 
att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten 
Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2019.   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund, ordförande i revision. 

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

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lennart Mohlin (S), Ingemar Wiklander (KD), 
Anders Gäfvert (M) och Ingemar Ljunggren (M) i handläggningen av detta 
ärende. 

Bakgrund 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och 
lämnat in revisionsberättelse för 2019. Revisionen har granskat och godkänt 
årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen och dess enskilda ledamöter.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 82 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-14 
Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 
Revisionsberättelse för år 2019, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 
Rapport bokslut och årsredovisning 2019-12-31 
Budget för Revisionen Räddningstjänsten Höga Kusten 
 
______  
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§ 31 Dnr 2020-000215 1.1.2.1 

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Fyramånadersrapport för Härnösands kommun 2020.  

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

Bakgrund 
Enligt reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun är det 
kommunstyrelsen som ansvarar för att sammanställa fyramånadersbokslut 
för kommunen  Bokslutet ska tillställas kommunfullmäktige senast vid 
junisammanträdet.  
Fyramånadersbokslutet 2020 har sammanställts utifrån gällande reglemente. 
I bokslutet framgår att Härnösands kommun uppvisar ett resultat om -39,1 
mnkr för årets fyra första månader och ett resultat om -3,3 mnkr exklusive 
förändring i semesterlöneskuld. För att möjliggöra en jämförelse med 
motsvarande period under 2019 har siffrorna för  perioden konverterats 
enligt kommunens nya redovisningsprinciper. Jämförelsesiffrorna från 2019 
visar ett resultat om -32,9 mnkr och 1,7 mnkr exklusive förändring i 
semesterlöneskuld.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 
Fyramånadersrapport 2020  
 
______  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 32 Dnr 2018-000220 101 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att i § 48, första stycket lägga till texten ”folkbokförda i Härnösands 
kommun” att lämna förslag ”om förändring/utveckling”, 
att i § 49, första stycket lägga till, När ett förslag godkänts kan andra 
”folkbokförda i Härnösands kommun” rösta på förslaget under 60 dagar. 
att i § 49, andra stycket, får minst ” 25 röster”. Uppnår förslaget ”25 röster” 
inom 60 dagar,  
att avslå kommunstyrelsens förslag om att § 44, stryks helt,  
att i §, 11 sista stycket lägga till texten ”samt om sammanträde ska 
genomföras genom deltagande på distans.” , samt 
att återrapportering sker efter att e-förslaget har använts ett år. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Åke Hamrin 
(V), Christina Lindberg (C), Magnus Oscarsson (S) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på följande:  
 att i § 48, första stycket lägga till texten ”folkbokförda i Härnösands 
kommun” att lämna förslag ”om förändring/utveckling”, 
att i § 49, första stycket lägga till, När ett förslag godkänts kan andra 
”folkbokförda i Härnösands kommun” rösta på förslaget under 60 dagar. 
att i § 49, andra stycket, får minst ” 25 röster”. Uppnår förslaget ”25 röster” 
inom 60 dagar,  
att avslå kommunstyrelsens förslag om att § 44, stryks helt,  
att i § 11, sista stycket lägga till texten ”samt om sammanträde ska 
genomföras genom deltagande på distans.” , samt 
att återrapportering sker efter att e-förslaget har använts ett år. 
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Anders Gäfvert (M), Åke Hamrin (V) och Christina Lindberg (C), Magnus 
Oscarsson (S) och Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) 
yrkande.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 
beslut, liggande förslag och Andreas Sjölanders (S) yrkande. 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.   
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
Andreas Sjölanders (S) yrkande.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att medborgarförslagen ska 
upphöra och att det istället ska införas e-förslag. Som en konsekvens av detta 
förslås att avsnittet om medborgarförslag stryks och ersätts med ett nytt 
avsnitt om e-förslag. På sitt sammanträde 2019-12-16 beslutade fullmäktige 
att återremittera ärendet för att utreda vilka skillnader i kostnader och 
administration kommunstyrelsens reviderade förslag innebär. 
Kommunledningskontoret konstaterar att en exakt beräkning är svår att göra 
men att kommunstyrelsens reviderade förslag leder till en ökad 
administration och därmed också ökade kostnader. Det finns också andra 
aspekter som behöver tas med i bedömningen, så som att en ökad kontroll 
kräver inloggning med bank-id vilket stänger ute grupper ur samhället som 
inte har tillgång till detta. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 9 2020-02-13 
Svar på återremiss e-förslag 2020-02-07 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 163 2019-12-16  
Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderad efter KS 2019-12-03 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 187 2019-12-03 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 69 2019-10-24 
Presidiets förslag-Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderad 2019-10-18 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antagen 2018-04-23 
______  
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§ 33 Dnr 2019-000285 1.2.2.2 

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 
2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023. 

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

Bakgrund 
För att förtydliga revisionens arbetsformer lokalt kan fullmäktige anta ett 
reglemente där det anges till exempel antalet revisorer, beredning av 
revisionens budget och vilken instans som granskar revisionen. Reglementet 
utgår från SKR:s nationella rekommendationer som uppdaterats efter nya 
kommunallagen och gällande praxis. Revisionen har fått yttra sig över 
förslaget. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Den kommunala revisionen regleras främst i kommunallagens 12 kapitel där 
det framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om revisionen. 
Revisionens arbete ska följa god revisionssed och de lagar som gäller i 
offentlig förvaltning samt kommunens egna styrdokument. Revisionen ligger 
organisatoriskt direkt under fullmäktige och svarar till fullmäktiges 
presidium.        
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 46 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 18, 2020-03-17 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  
Reglemente för revisorerna 2019-2023 
Sveriges kommuner och regioners nationella rekommendationer   
 
 
 
______  
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§ 34 Dnr 2020-000119 1.2.2.2 

Tillägg i reglementet för tillgänglighetsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat Reglemente för tillgänglighetsrådet. 

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

Bakgrund 
2019 antogs ett nytt reglemente för tillgänglighetsrådet av 
kommunfullmäktige. En av de förändringar som gjordes var att endast 
ordinarie ledamot från respektive förening deltar på sammanträdet, ersättare 
deltar endast om ordinarie ledamot har förhinder. 
Det har inkommit ett önskemål från tillgänglighetsrådet om att förändra den 
delen av reglementet då det kan finnas behov av att i vissa fall ha både 
ordinarie ledamot och ersättare på plats för få en bredare kompetens på plats. 
Beredningsgruppen i tillgänglighetsrådet föreslår att den förening som anser 
det nödvändigt att ha fler än 1 representant på plats ska anmäla detta till 
beredningsgruppen som beslutar i frågan. 
Kommunledningskontoret har inget att invända mot förslaget och föreslår att 
reglementet ska revideras med i enlighet med rådets önskan. 

Socialt perspektiv 
Ändringen kan ha en positiv påverkan på detta område, då det leder till en 
ökad inkludering. 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 47 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Begäran om tillägg i reglemente för tillgänglighetsrådet 2020-03-10 
Reviderat reglemente för tillgänglighetsrådet 2020-04-21 
 
______  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Dnr 2020-000179 1.1.2.1 

Taxor 2020-2023 - Räddningstjänsten Höga kusten - 
Ådalen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa föreslagna taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen 
2020-2023, samt 
att de föreslagna taxorna ska gälla från och med 2020-07-01. 

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

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lennart Mohlin (S), Ingemar Wiklander (KD), 
Anders Gäfvert (M) och Ingemar Ljunggren (M). 

Bakgrund 
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har till och med år 
2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta 
Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut, 
när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en 
kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till 
kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta 
beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett 
likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det av 
yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 
beslut.   
Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har 
överlämnat till medlemskommunernas kommunstyrelser och  
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kommunfullmäktige att besluta om taxor för perioden 2020-2023. I förslaget 
framgår att taxorna inledningsvis föreslogs gälla från och med 2020-06-01, 
detta har senare korrigerats och Räddningstjänsten har meddelat att de 
önskar att de föreslagna taxorna beslutas gälla med start 2020-07-01. Syftet 
med förändringen är att möjliggöra för samtliga medlemskommuner att var 
för sig besluta om ett likalydande beslut.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 52 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Förslag till beslut 
Taxor förebyggande brandskydd 2020 
Taxa vid tillståndsprövning för hantering av brandfarlig vara enligt lag 
(2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 
Taxa vid tillståndsprövning för hantering av explosiv vara enligt lag 
(2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 
Sotningstaxa och brandskyddskontroll 
Förtydligande om startdatum för de föreslagna taxorna 
Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Förslag till beslut  
______  
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§ 36 Dnr 2020-000094 1.1.2.1 

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i 
Mittsverige AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta ägardirektiv för Invest i Härnösand AB för åren 2020-2023, samt 
att anta ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB för åren 2020-2023 
med tilläggsyrkandet.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på följande tillägg i ägardirektiven för 
Technichus på sidan 9 under rubrik 24 förändra meningen så att den lyder:  
  
24. Bolagets ändamål 
Särskilt inrikta sig mot lokala och regionala utvecklings- och 
hållbarhetsfrågor samt olika perspektiv på och verktyg inom digitalisering.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag med tilläggsyrkandet från Knapp Britta Thyr.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag med tilläggsyrkandet.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag med tilläggsyrkandet.      

Bakgrund 
Ägardirektivet för Invest i Härnösand AB och ägardirektivet för Technichus 
i Mittsverige AB gick ut 2020-01-30.  
En översyn av ägardirektivet har genomförts och har utgått från SKR:s mall 
för ägardirektiv för bolagen. Intentionen har varit att säkerställa att 
aktiebolagslagen uppfylls och delar som inte är aktuella, enligt samma lag,  
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tas bort. Ändamålet med Technichus har förtydligats och uppdaterats för att 
möjliggöra utveckling inom science center som följer samhällsutvecklingen, 
digitalisering och relationen till akademin. Tillförts har även en önskad nivå 
av soliditet i bolagens ekonomiska mål. Dialog har, inför förslag om  
ägardirektiven, förts med VD för respektive bolag. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Genom översyn av ägardirektiven säkerställs de juridiska grunderna enligt 
aktiebolagslagen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 85 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-27 
Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB 
Ägardirektiv Invest i Härnösand AB 2018-2020 
 
______  
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§ 37 Dnr 2020-000114 1.1.2.1 

Samordning av tillsyn och tillståndsgivning av 
alkoholservering och livsmedelskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 
kommunfullmäktige beslutar 
att kommunens hantering av tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, 
tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa 
receptfria läkemedel, flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden den  1 
september 2020,  
att vid samma tidpunkt, överföra budget och personal för verksamheten till 
samhällsnämnden från socialnämnden, samt 
att anta reviderade reglementen för socialnämnden och samhällsnämnden att 
gälla från och med 1 september 2020.  

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen gav den 5 februari 2019 i uppdrag åt kommundirektören 
att tillsammans med berörda förvaltningar utreda effektiviseringsmöjligheter 
i samordning inom tillsyn och tillståndsgivning av alkoholservering och 
livsmedel. Utredningen har sett över för- och nackdelar med en överföring 
av ansvar från socialnämnden till samhällsnämnden. En risk och 
konsekvensanalys har upprättats tillsammans med de fackliga 
organisationerna.  
En fördel är att det ger möjligheter till ”En instans” som hanterar frågor som 
näringsidkare inom restaurangbranschen behöver hålla kontakt med och få 
beslut från.  
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

En ytterligare fördel är att förslaget tar bort ensamarbete för 
alkoholhandläggare, denne får kollegor som också arbetar med 
myndighetsutövning inom liknande område. Genom att nuvarande 
handläggare blir en del i en arbetsgrupp skapas förutsättningar för att minska 
sårbarheten kring handläggning av alkohol och tobak m.fl. områden. Det 
skapar även möjlighet att bygga upp backup för handläggning av tillstånd till 
alkoholservering med mera.  
Utförandet av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet bedöms inte förändras för 
alkoholhandläggaren. Närliggande tillstånds och tillsynsverksamheter inom 
livsmedel kan gemensamt med den överflyttade verksamheten utveckla 
synen på och behovet av digitalisering av olika processer.  
I samband med överföring av arbetsuppgiften, ansvar och budget har 
reglementet reviderats, och ansvaret för samordningen av tillsyn och 
tillståndsgivning av alkoholservering och livsmedelskontroll ses i 
reglementet för samhällsnämnden. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Tillstånds och tillsynsverksamhetens sårbarhet minskar då fler personer 
arbetar inom området, vilket minskar risken för att organisationen och tredje 
part drabbas ekonomiskt eller juridiskt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-06-02 § 93 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-12 
Bilaga – Reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
 
______  
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§ 38 Dnr 2020-000056 1.1.1.1 

Interpellation - Komvux ändrad kursutbud 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Sverker Ågren (KD), 
arbetslivsnämndens ordförande, Olle Löfgren (L), Dunia Ali (C) och 
Magnus Oscarsson (S). 

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

Bakgrund 
Christina Lindberg (C) har 2020-02-03 inlämnat en interpellation - Komvux 
ändrad kursutbud.  

Beslutsunderlag 
Interpellation - Komvux ändrad kursutbud, 2020-02-03 
Svar på interpellationen från Sverker Ågren (S), 2020-06-02 
______  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 2020-000077 1.1.1.1 

Interpellation - Vad gör Härnösands kommun i frågan 
om Närvård Härnösand 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och Krister 
Fagerström McCarty (S). 

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

Bakgrund 
Christina Lindberg (C) har inlämnat 2020-02-14 en interpellation - Vad gör 
Härnösands kommun i fråga om Närvård i Härnösand.  

Beslutsunderlag 
Interpellation - Vad gör Härnösands kommun i fråga om Närvård  
Härnösand, 2020-02-14 
Svar på interpellationen från Andreas Sjölander (S),  
______  
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§ 40 Dnr 2020-000091 1.1.1.1 

Interpellation - Besparingar inom 
Arbetslivsförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Sverker Ågren (KD), ordförande i arbetslivsnämnden och 
Olle Löfgren (L). 

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

Bakgrund 
Olle Löfgren (L) har inlämnat 2020-02-25 en interpellation – Besparingar 
inom arbetslivsförvaltningen.          

Beslutsunderlag 
Interpellation – Besparingar inom arbetslivsförvaltningen 2020-02-25 
Svar på interpellation från Sverker Ågren (KD), 2020-06-02      
______  
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§ 41 Dnr 2020-000090 1.1.1.1 

Interpellation - Intern debitering av badhuset 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L) och Knapp Britta Thyr (MP). 

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

Bakgrund 
Olle Löfgren (L) har inlämnat 2020-02-25 en interpellation – Intern 
debitering av badhuset.      

Beslutsunderlag 
Interpellation – Interndebitering av badhuset, 2020-02-25 
Svar på interpellation Knapp Britta Thyr (MP) 2020-04-27      
______  
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§ 42 Dnr 2020-000012 1.1.1.3 

Avsägelser 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja avsägelsen från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i 
kommunfullmäktige, 
att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i 
kommunstyrelsen,   
att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i valberedningen, 
att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot Invest i Härnösand 
AB, 
att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ombud och ersättare för 
styrelseledamot i Kommunförbundet Västernorrland,  
att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ledamot i Stiftelsen 
Länsmuseet Västernorrland,  
att bevilja avsägelse från Ingrid Nilsson (V) som ägarrepresentant 
/stämombud i Ostkustbanan AB,     
att bevilja avsägelsen från Basel Aljamal (S) som ersättare i 
kommunfullmäktige,  
att bevilja avsägelsen från Göran Umefjord (MP) som ersättare i 
kommunfullmäktige, 
att bevilja avsägelsen från Leif Jonsson (M) som ersättare i 
kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.      
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Beslutsunderlag 
Avsägelse från Ingrid Nilsson (V), 2020-06-01 
Avsägelse från Ingrid Nilsson (V), 2020-06-01 
Avsägelser från Ingrid Nilsson (V), 2020-06-04 
Avsägelse från Basel Aljamal (S), 2020-04-22      
Avsägelse från Göran Umefjord (MP), 2020-04-14 
Avsägelse från Leif Jonsson (M), 2020-05-05 
      
______  
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§ 43 Dnr 2020-000003 1.1.1.3 

Valärenden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast ordning utses till 
ledamot i kommunfullmäktige efter Ingrid Nilsson (V),  
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 
ersättare i kommunfullmäktige efter Basel Aljamal (S), 
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 
ersättare i kommunfullmäktige efter Göran Umefjord (MP),  
att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ledamot 
samt 1 vice ordförande i Kommunstyrelsen,  
att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ledamot 
samt 1 vice ordförande i Invest i Härnösand  AB, 
att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ledamot i 
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, 
att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till 
ägarrepresentant/stämombud i Ostkustbanan AB,   
att för kvarvarande mandatperiod utse Carl-Fredrik Edgren (V) till ombud 
och ersättare för styrelseledamot i Kommunförbundet,  
att välja Wafaa Abdo (S) som ersättare i Härnösandshus styrelse, samt 
att välja Anna-Lena Olsson (S) som ersättare i skolnämnden.      

Propositionsordning 
Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 
till beslut, liggande förslag.  
Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag.      
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Bakgrund 
Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 
som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 
ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 
Länsstyrelsen.      

Beslutsunderlag 
      
______  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr 2020-000013 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna 

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

Bakgrund 
Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 
till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens 
beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. 
Fyramånadersrapport 2020 Arbetslivsnämnden 
Fyramånadersrapport 2020 Kommunstyrelsen 
Fyramånadersrapport 2020 Samhällsnämnden 
Fyramånadersrapport 2020 Skolnämnden 
Fyramånadersrapport 2020 Socialnämnden 
Krisledningsnämnden protokoll 2020-03-17 
Krisledningsnämnden protokoll 2020-04-17 
Krisledningsnämnden protokoll 2020-04-21 
Krisledningsnämnden protokoll 2020-05-26 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 51 2020-05-06 
Uppsiktsplikt kommunala bolag 2019 
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Beslutsunderlag 
Protokollsförslag ärenden för kännedom 2020-06-15 
Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020-06-15 
______  
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§ 45 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att inga motioner, interpellationer och frågor har inkommit.      

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

Bakgrund 
      

Beslutsunderlag 
      
______  
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§ 46 Dnr 2020-000070 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anse frågorna besvarade.      

Yttranden 
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om Brunnes pendlarparkering. 
Knapp Britta Thyr (MP) kommer med svar på nästa sammanträde. 
Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om Hemabs ägardirektiv. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer frågan om Ingemars uttalande om presentkortet. 
Ingemar Wiklander (KD) besvarar frågan. 
Margareta Tjärnlund (M) ställer frågan digitala möten som inte är 
tillfredställande. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Eva-Clara Viklund (M) ställer frågan om vad som händer i fastigheten 
Seminariet. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om Härnösands kommuns hemsida 
faktakontrolleras. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om kön till äldreboendena. 
Andreas Sjölander (S) och Krister Fagerström McCarty (S) besvarar frågan. 

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

Bakgrund 
Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 
frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 
till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 
utskott.      

Beslutsunderlag 
      
______  
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Skolpedagogiskt projekt vid 
Västernorrlands museum

SYFTE
att utreda hur länsmuseet kan nå ut till hela länet och hur länsmuseets 
skolpedagogiska verksamhet i Västernorrland kan formas i förhållande till 
kommunernas och skolornas egna uppdrag.

TIDPLAN
1 april 2020 – 31 januari 2021

2020-09-18



Delprojekt

1. Omvärldsanalys: 
hur ser länsmuseers skolpedagogiska verksamhet ut nationellt?

2. Behovsanalys: 
vilka behov har länets kommuner i förhållande till skolornas eget 
uppdrag?

3. Formulering av ett skolpedagogiskt uppdrag

2020-09-18



Delprojekt

1. Omvärldsanalys: 
hur ser länsmuseers skolpedagogiska verksamhet ut nationellt?
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Sammanfattning, större händelser under delåret 
 

Utvecklings- och effektiviseringsarbetet vid museet har pågått under delåret. Det är 
stora utvecklingsprocesser som drivs kring digital tillgång, länsuppdraget, 
friluftsmuseets underhåll och utveckling och effektivisering av verksamhet. 
Utvecklingsarbetet pågår också med mål- och visionsarbete. Arbetsmiljöarbetet 
fortskrider, både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Det pågår en översyn 
tillsammans med Regionfastigheter gällande museibyggnaden ifråga om avtal och 
ansvar samt försäkrings- och brandskyddsfrågor som visar på stora utmaningar för 
den fortsatta fastighetsförvaltningen i museibyggnaden, och där stiftelsebildarna 
behöver ta ett långsiktigt ansvar tillsammans för museibyggnadens och 
friluftsmuseets infrastruktur och funktion. 

Mars-augusti har i hög utsträckning påverkats av Corona/Covid-19. Våren och 
sommaren visar dock på fantastiska siffror avseende nyttjande av friluftsmuseet. 
Trots att de stora arrangemangen ställts in under 2020, har museet 5 000 fler 
besökare än 2019 (anläggningsstatistik). Detta visar att vi troligen ökat antalet 
“ströbesökare” med ca 15 000 personer januari-augusti 2020. I museibyggnaden är 
statistiken inte lika positiv, av naturliga skäl. Jämfört med 2019 har besökarantalet 
halverats hittills i år. 

Verksamheten har ställt om till utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter, men går 
under hösten över till att öppna upp för mindre programpunkter inomhus. 
Riskanalyser och åtgärdsplaner genomförs för all verksamhet. Det är de större 
arrangemang som nationaldag, midsommar och Internationella festen med flera som 
behövt ställas in medan det mesta i övrigt anpassats och utvecklats. Två teman 
under sommaren har varit aktiviteter kopplade till byggnadsvård och hållbarhet och 
de flesta har riktat sig till barn och unga. 

Museet har genomfört flera digitala insamlingar, digital kunskapsförmedling och 
arrangerat lovaktiviteter utomhus för barn. Bland annat har vi samarbetat med 
Härnösands kommun och Bäverteatern gällande en sagostig och museet har 
utvecklat två kunskapsintensiva digitala promenadspår som använts i stor 
utsträckning av besökare. Utställningen Studio Supersju öppnade 21 mars, men utan 
vernissage och visningar. Övriga utställningar vi visar under året är också välbesökta. 
Verksamheterna i stort fungerar väl och enligt plan, men konserveringen är sårbar 
och har påverkats negativt i sin utveckling, bland annat på grund av Corona. 

Restaurangen i museibyggnaden har öppnat igen efter att ha varit helt stängd under 
större delen av våren och delar av sommaren på grund av Corona. Det 
skolpedagogiska utredningsprojektet pågår, liksom arkivutredning och 
biblioteksprojekt. Det stora arbetet med att revidera de tre basutställningarna pågår 
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och ett större arbete med digital tillgång genom dokumentation och tillgängliggörande 
pågår. Restaureringsarbeten på friluftsmuseet pågår, bland annat den unika 
Trampmangeln. Samtidigt pågår ett kulturmiljöarbete i länet för att stärka den 
bebyggda kulturmiljöns betydelse, efter att kulturmiljöuppdraget utreddes i slutet av 
2019. Det pågår också ett utvecklingsarbete för att stärka museets roll som arena för 
tillväxt och besöksnäring, och projektmedel har sökts från regionen och 
Tillväxtverket. 

Samverkan med de fem andra länsmuseerna i norr pågår ifråga om 
kompetensutveckling och nätverkande, och i regionen samverkas inom museinätverk 
samt med Mittuniversitetet i nätverket för kulturarvskritisk forskning med mera och 
med Region Västernorrland i Kulturarv Västernorrland. En satsning genomförs 
tillsammans med landets övriga länsmuseer i projektet Sveriges största museum. 

.  
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Ekonomisk uppföljning 
Efter årets åtta första månader redovisar museet ett resultat motsvarande 2 161 tkr 
vilket är 2 450 bättre än periodens budget på -289 tkr. 

 

Tabell: Avrundningsavvikelser kan förekomma. I övriga kostnader ingår kostnader för bland annat inköp av 
förbrukningsmaterial och inventarier, licenser, fordonsleasing, resor, annonsering, trycksaker, försäkring, 
bevakning och avskrivning. 

De finansiella posterna redovisar ett positivt resultat. Till största del beror det på att 
museets stiftelsefond har återhämtat sig från den nedgång av marknadsvärdet som 
skedde under första tertialet och visar på ett marknadsvärde likt det vid årsskiftet. 
Årets svängningar orsakas av oro på börsen på grund av Coronapandemin. En 
utdelning på 193 tkr är den främsta orsaken till det positiva finansiella resultatet. 

Rörelseresultatet ackumulerat augusti redovisas till 1 925 tkr vilket är 2 315 tkr bättre 
än periodens budget.  

Den enskilt största avvikelsen mot budget är personalkostnaderna som är 1 287 tkr 
lägre än budgeterat för perioden. Anledningen till detta är flera sjukskrivningar som 
inte kunnat ersättas, rekryteringar som dröjt samt sänkta arbetsgivaravgifter.  

Utfall Budget

Intäkter 27 685 27 861
- varav försäljning och avgifter 2 517 2 854
- varav bidrag 25 168 25 007

Kostnader -25 760 -28 250
- varav inköp försäljning -275 -620
- varav inköp tjänster -2 331 -2 800
- varav lokalkostnader och underhåll fastighet -5 045 -5 267
- varav personalkostnader inkl intern representation -14 538 -15 825
- varav material -115 -678
- varav övriga kostnader -3 457 -3 060

Rörelseresultat 1 925 -389
Finansiella intäkter och kostnader 236 100

Resultat 2 161 -289

Januari-augusti 2020

Resultaträkning (tkr)
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Vissa andra verksamheter har försenats på grund av Coronapandemin och vissa 
kostnader kommer senare under året eller måste skjutas fram till nästa år, till 
exempel avseende samlingsförvaltningen. 

Inställda och förändrade program, evenemang och uppskjutna utställningar har 
påverkat det ekonomiska resultatet mycket, med ett överskott som följd. Stora fester 
och arrangemang som nationaldag, midsommar och internationella festen har 
tvingats ställa in. 

Affärsverksamheterna har anpassats under året, och inköpen har minimerats vilket 
fått till följd att den här verksamheten går enligt budget. En av våra 
affärsverksamheter, handelsboden, har dessutom hållits stängd i sommar.  

Ökade kostnader med anledning av digitala lösningar och IT på grund av covid-19 
har gjort att vissa kostnader överskrider budget för perioden. 

Arkeologin redovisar ett överskott mot budget tack vare många uppdrag, medan 
konserveringen uppvisar ett negativt resultat.  

Fastighetsförvaltningen och byggnadsvården uppvisar också ett positivt resultat, 
eftersom personresurser saknats för att genomföra flera av de planerade projekten, 
till exempel verkstadens tak och ombyggnad av återvinning.  

Prognosen på helår visar på ett resultat motsvarande 800 tkr vilket är 1 200 bättre än 
budgeterat. Lägre kostnader för arbetsgivaravgifter samt full ersättning för 
sjuklönekostnader är anledningen till ett prognostiserat positivt resultat. 

Prognosen visar ett lägre positivt resultat än delårsbokslutets redovisade resultat, 
vilket beror på att en del aktiviteter har flyttats fram till senare delen av året samt att 
inköp till bland annat kommande utställningar och publika lokaler kommer att 
genomföras under årets sista tertial.  
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Uppföljning verksamhet och statistik 

Måluppföljning 
Uppdragsdirektivets mål och andra styrdokuments mål har i nuläget strukturerats om 
och ett antal olika nivåer av mål har skapats. Först en övergripande målbild, som all 
verksamhet utgår ifrån: 

”Västernorrlands museum bidrar till samhällets uppbyggnad. Genom att:  

• vara en resurs för hållbar utveckling och hälsa  
• skapa möjligheter för framtidens kulturarv och kommande generationers 

lärande  
• vara en given, efterlängtad och älskad mötesplats och kulturarvsupplevelse  
• främja och stärka kulturarvet som kunskapskälla, och människors historiska 

och kulturella medvetenhet” 

Den övergripande målbilden mäts genom att mål 1-14 följs upp. Mål 1-14 mäts under 
året utifrån aktiviteter i VPn (T1, T2, helår) och de mäts långsiktigt efter året utifrån 
kolumn 2 ”Målbild”. I nuläget är inte indikatorerna för alla långsiktiga 14 målen klara, 
utan det görs fortsatt en utveckling av mätmetoderna under året. Här presenteras 
enbart uppföljningen av måluppfyllnad långsiktigt mål som uppdateras en gång per 
år, samt en sammanfattning av årets måluppfyllnad (kortsiktigt=mäts utifrån 
genomförda aktiviteter i VPn, tre gånger per år). Museet är mitt i en övergång från att 
mäta verksamhet till att mäta måluppfyllnad. I stort sett har all målupfyllnad kortsiktigt 
påverkats på ett eller annat sätt av corona, men inte nödvändigtvis till det 
sämre/bättre. Snarare försöker det mesta genomföras, men annorlunda, i de 
avseenden vi kunnat påverka. 

 

  

Långsik-
tigt mål 

 Målbild Måluppfyllnad   

1 Museet har god 
genomförandekapac
itet och 
måluppfyllelse 

Målet är nått när museet arbetar 
systematiskt inom alla 
verksamhetsområden, har rätt 
förutsättningar för sin verksamhet 
och sitt uppdrag. Det innebär: 
 Medvetet och effektivt 
resursnyttjande 
 Nyttjande av digital teknik och 
digitala metoder 
 Stark intern och extern samverkan 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 30%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
ett antal 
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 Museal kompetensförsörjning för 
uppdraget och framtiden  
Ändamålsenliga lokaler och 
infrastruktur 

verksamhetsområden
s måluppfyllnad. 

  

Årets aktiviteter: 66% 

  

2 Museet har en 
stark/stärkt roll som 
aktör för tillväxt, ett 
attraktivt län och 
levande landsbygd i 
länet ifråga om 
besöksnäring, 
kulturturism och 
kulturella och 
kreativa näringar 
(del av målet ur 
uppdragsdirektivets 
utvecklingsmål) 

Målet är nått när innovativa och 
kreativa satsningar inom/för 
kulturarv och kulturmiljö har 
synliggjorts, förmedlats och använts 
(utvecklingsmål i uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått när det finns en stark 
samverkan med kommuner, 
besöksnäring, närings- och 
föreningsliv och andra aktörer inom 
museets verksamhetsområden 
(utvecklingsmål i uppdragsdirektivet) 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 30%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

  

Årets aktiviteter: 
66%, även om 
aktiviteter i VP 
påverkats av corona 

  

  

  

3 Museet är ett av 
länets mest besökta 
turistmål och 
utvecklas i rollen 
(utvecklingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när museet är utvecklat 
till en upplevelse i full skala, även 
digitalt 
 Målet är nått när identitet och 
varumärke för Västernorrlands 
Museum och Murberget 
friluftsmuseum är format, förmedlat 
och uppfattat enligt mål i 
varumärkesplattform 
 Målet är nått när 
museiverksamheten baseras på 
vetenskaplighet och kunskap av hög 
kvalitet (förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått när vår publika 
verksamhet, 
kunskapskommunikation och 
affärsverksamhet håller hög kvalitet 
och lockar besökare/Användare 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 40%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

  

Årets aktiviteter: 
66%, även om 
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 Målet är nått när museets publika 
ytor och miljöer är välskötta och 
trygga 
 Målet är nått när länet är utvecklat 
som besöksmål (utvecklingsmål i 
uppdragsdirektivet) *mätbarhet ska 
tas fram gällande besöksmålets 
utveckling 

aktiviteter i VP 
påverkats av corona 

  

  

4 Alla 
samhällssektorer tar 
ökat ansvar för 
kulturarv och 
kulturmiljö 
(utvecklingsmål i 
uppdragsdirektivet): 
länets stora variation 
av kulturmiljöer och 
kulturarv 
uppmärksammas 
och vårdas 
(främjandemål i 
uppdragsdirektivet) 
och kulturarvets och 
kulturmiljöernas 
betydelse för hållbar 
utveckling beskrivs 

Målet är nått när alla 
samhällssektorer (myndigheter, 
civilsamhälle och företag) nås av 
information och kunskap från oss 
där kulturarvets och kulturmiljöernas 
betydelse för hållbar utveckling 
beskrivs 
 Målet är nått när alla 
samhällssektorer (myndigheter, 
civilsamhälle och företag) använder 
sig av vår kunskapskommunikation 
och därmed tar ökat ansvar. 
 Målet är nått när museets 
verksamhetsområden uppmanar till 
ökat ansvar för kulturarv och 
kulturmiljö i länet 
 Målet är nått när 
museiverksamheten baseras på 
museets samlingar och på 
vetenskaplighet och kunskap av hög 
kvalitet (förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

  

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 50%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

  

Årets aktiviteter: 66% 

  

  

  

5 Museet ökar graden 
av extern 
finansiering gällande 
affärsverksamhet 
och 
utvecklingsprojekt 
(utvecklingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när 50% av museets 
totala intäkter är finansiering från 
externfinansierade projekt, 
affärsverksamhet och 
uppdragsfinansierad verksamhet. 

Årets mål är att nå en 
ökning från 2019. 
Målet mäts på helår 
och ej vid tertial. 
P.g.a corona och 
nedstängd 
konferensverksamhet 
och begränsad 
butiksverksamhet 
kommer målet 
troligtvis ej nås detta 
år. 
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6 Museet är en 
nationell förebild 
inom 
hållbarhet/Agenda 
2030 (utgångspunkt 
i uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när 
hållbarhetsmålen/agenda 2030 är 
medvetet integrerat i museets hela 
verksamhet  
Målet är nått när museet är en 
nationell förebild för museer inom 
hållbarhet/agenda 2030 
 Målet är nått när kulturarvet och 
Västernorrlands museum ses som 
en resurs för hållbar regional 
utveckling (inriktningsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 40%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

Årets aktiviteter: 66% 

  

  

7 Museet främjar det 
maritima kulturarvet 
och dess betydelse i 
länet (främjandemål 
i uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när vi långsiktigt säkrat 
Statens närvaro med utveckling av 
fritidsbåtsmuseet 
 Målet är nått då museet 
professionellt och samlingsbaserat 
kommunicerat uppskattade 
berättelser om det maritima 
kulturarvet 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 30%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

Årets aktiviteter, 66% 

  

  

  

8 Museet stärker sin 
verksamhet för och 
med barn och unga 
för ökad 
representation och 
delaktighet 
(utvecklingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när hela verksamheten 
arbetar utifrån barnkonventionen 
 Målet är nått då vi breddat utbudet 
för och samverkan med barn och 
unga enligt plan 
 Målet är nått då vi kontinuerligt i 
museets verksamhet integrerat 
aktivt engagemangsskapande 
arbete som får fler att upptäcka 
museet och bidra till museets 
kunskapsuppbyggnad. 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 30%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

Målet antas inte 
kunna nås under de 
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närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) 

Årets aktiviteter, 
66%, dock har en del 
programverksamhet 
för barn ställts in. Det 
mesta har ställts om 
till utomhus/digitalt. 

  

9 Museet ska bidra till 
forskning och 
kunskapsuppbyggna
d genom samverkan 
och egen 
kunskapsuppbyggna
d 
(kunskapsuppbyggn
adsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått då vi har god 
samverkan med 
kunskapsinstitutioner: högskolor, 
universitet, folkbildningsinstitutioner 
och andra museer 
(kunskapsuppbyggnadsmål i 
uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått då 
museiverksamheten baseras på 
museets samlingar och baseras på 
vetenskaplighet och kunskap av hög 
kvalitet (förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått då den interna 
museala kompetensförsörjningen är 
god och nyttjas i verksamheten med 
önskad effekt 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 50%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

Årets aktiviteter: 66% 

  

  

10 Museet ska lyfta 
digitalisering ur 
samtliga 
utgångspunkter 
(utvecklingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått då museet har en 
välfungerande kontinuerlig digital 
insamling, digitalt bevarande och 
digitalt tillgängliggörande 
 Målet är nått då museet fullständigt 
har genomfört den metodutveckling 
som stärker en sömlös 
helhetsupplevelse av museet 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 40%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

Årets aktiviteter: 
66%, dock försening 
ny databas pga 
Corona som kan 
påverka om vi når 
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fullt resultat i år. För 
tidigt att utvisa. 

  

11 Museet ska sträva 
efter breddad 
representation av 
besökare och 
invånare 
(utvecklingsmål i 
uppdragsdirektivet), 
samt ökad 
delaktighet och 
inflytande från alla 
målgrupper 
(förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när en Mångfald av 
berättelser som präglas av 
allsidighet och öppenhet skildras av 
museet med effekten att vi ser en 
breddad representation och en ökad 
delaktighet (*ska definieras) från alla 
målgrupper samt att det skapas 
förståelse för historien och finns 
möjlighet att påverka historien som 
berättas i museet (förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått när 
engagemangsskapande arbete får 
fler att upptäcka museet och bidra 
till museets kunskapsuppbyggnad 
med effekten att vi ser en ökad 
delaktighet  (*ska definieras)  från 
alla målgrupper 
 Målet är nått när museet har ett 
aktivt arbete med normkritik och 
därmed når ökad delaktighet  (*ska 
definieras)  från alla grupper 
(utvecklingsmål i uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått när hela den publika 
verksamheten är tillgänglig och 
anpassad till användarnas olika 
förutsättningar (förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått då vi har en god 
samverkan som visar ökad 
representation och delaktighet med 
civilsamhället, med professionella 
kulturskapare, nationella minoriteter, 
asylsökande och nya svenskar, barn 
och unga, äldre       
* - obs I uppdragsdirektivet beskrivs 
uppdraget gällande nationella 
minoriteter som ett främjandemål: 
“Stiftelsen ska synliggöra nationella 
minoriteters och 
ursprungsbefolknings historiska 
närvaro och deras språk och 
kulturer ska synliggöras i egenskap 
av det egna kulturarvet samt som en 
del av det gemensamma kulturarvet 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 30%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

 

Årets aktiviteter, 
66%, påverkas av 
corona 
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och en del av berättelsen om 
Sverige” 

12 Museet ska aktivt 
arbeta med 
främjandet av 
hemslöjd och 
hemslöjdsverksamh
et i länet 
(främjandemål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när det finns en aktiv, 
kontinuerlig och utvecklande 
hemslöjdsfrämjande verksamhet 
som når ut i hela regionen.   
Målet är nått när alla intresserade i 
regionen, vuxna såväl som barn och 
ungdomar, har möjlighet att delta i 
slöjdgrupp/slöjdkurs/vävstuga/hemsl
öjdsförening/skapande skola eller 
liknande inom rimligt geografiskt 
avstånd.  
Målet är nått när 
hemslöjdskonsulenterna 
utbildat tillräckligt 
antal slöjdhandledare 
i regionens alla kommuner och 
dessa i sin tur lokalt bedriver 
slöjdverksamhet för barn o unga på 
fritid.  
Målet är nått när det finns flera 
slöjdföretag i regionen som bidrar till 
arbetstillfällen, 
kulturturism och kontinuerlig 
utveckling och nyttjande av 
vårt kulturarv.   
Målet är nått när regionens 
professionella 
slöjdare kontinuerligt utvecklas 
genom gränsöverskridande 
samarbeten där olika regioners och 
länders kulturarv utbyts och 
omstöps.  
Målet är nått när alla invånare i 
regionen känner till och upplever sig 
välkomna delta i 
den hemslöjdsfrämjande 
verksamheten.  
Målet är nått när hemslöjd är en 
aktiv part i att uppnå målen i 
Agenda 2030.  
 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 30% 
(ändrat eftersom 
målbilden har 
utarbetats efter 
årsredovisningen) 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

Årets aktiviteter: 
66%, även om 
verksamheten i hög 
grad påverkats av 
Corona med många 
inställda 
arrangemang. 
Mycket tid har 
satsats på digital 
slöjdplattform. 

  

  

13 Museet ska fungera 
som en oberoende 
arena för demokrati 
(inriktningsmål och 
förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Målet är nått när museet har en roll i 
samtidsdebatten i Västernorrland i 
frågor som rör kulturarv och 
kulturmiljö  
Målet är nått när museet är en kanal 
och ett forum för demokratins 
frågeställningar och utmaningar 
(förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 
 Målet är nått när museet snabbt 
fångar upp, problematiserar, 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 40%. 
Målet antas inte 
kunna nå under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
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förmedlar och dokumenterar 
dagsaktuella frågor 

i förhållande till 
målbilden. 

Årets aktiviteter: 
66%, har påverkats 
av Corona – dock har 
museet öppet och 
den digitala arenan 
har stärkts. 

  

  

14 Museet ska öka och 
stärka sin närvaro 
och relevans i länet 

Målet är nått när en mångfald av 
berättelser skildras i länet och om 
länet, med olika perspektiv och olika 
teman och på för olika målgrupper 
olika sätt 
 Målet är nått när vi når alla 
kommuner i länet på ett likvärdigt vis 
men i olika former och med olika 
innehåll utifrån behov 
 Målet är nått när museet och dess 
arbete finns tillgängligt och synligt i 
hela länet (förmedlingsmål i 
uppdragsdirektivet) 

Måluppfyllnad 
övergripande och 
långsiktigt mål: 40%. 
Målet antas inte 
kunna nås under de 
närmaste 3 åren (nytt 
uppdragsdirektiv 
2023) Mäts genom 
en uppskattning av 
hur långt museet nått 
i förhållande till 
målbilden. 

Årets aktiviteter: 66% 
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Statistik 

 Antal personer  
Anläggningsbesök Jan-aug 2020 Jan-aug 2019 Jan-aug 2018  
Museibyggnaden 27 600 56 864 -  
varav 0-12 år 4 156 - -  
varav 13-18 år 2 270 - -  
Friluftsmuseet 32 321 26 500 31 300  
Fritidsbåtsmuseet 1 330 1 215   
     
Utställningar Antal besökare    
Stora hallen 6 615    
Basutställningarna 9 580    
Händers verk 2 547    
Möten mellan älvarna 2 730    
Moderna tider 2 413    
     
Webb och sociala medier     

Webb 28 986  besök 25 926 
 unika 
besökare 

Facebook 3 243  följare 175  inlägg 
Instagram 1 468  följare 95  inlägg 
Youtube 23  följare 16  inlägg 
Twitter 391  följare 10  inlägg 
     
Publika aktiviteter     
Antal deltagare 8 641    
varav 0-18 år 3 565    
varav 19-25 år 707    
varav 26 år och äldre 4 369    
     
Antal aktiviteter fördelade per kommun    
Härnösand 514    
Kramfors 8    
Örnsköldsvik 8    
Timrå 2    
     
Antal aktiviteter fördelade efter kategori    
Visningar/guidningar 116    
Teater/dans 60    
Föredrag/samtal 69    
Konsert/musik 31    
Film 20    
Vandring (utanför) 5    
Workshop/prova på 79    
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Övrigt inom museet 144    
Övrigt utanför museet 6    
     
Antal aktiviteter riktade till     
0-18 år 632    
19-25 år 376    
26 år och äldre 639    
     
Hemslöjden     
Antal deltagare 334    
varav 0-18 år 140    
varav 19-25 år 15    
varav 26 år och äldre 179    
     
Antal aktiviteter fördelade per kommun    
Härnösand 20    
Timrå 3    
     
Antal aktiviteter fördelade efter kategori    
Kurser 10    
Föredrag/samtal 2    
Workshop/prova på 15    
     
Antal aktiviteter riktade till     
0-18 år 19    
19-25 år 20    
26 år och äldre 12    

 
Sjukfrånvaro 
Under perioden maj-augusti har museet en sjukfrånvaro på 5,35% vilket kan jämföras 
med 3,16% samma period föregående år. 33% av de 5,35% är långtidssjukskrivning 
(sjukfrånvaro mer än 60 dagar). Ökningen har primärt att göra med Corona/Covid-19 
och de nya regler som gäller att stanna hemma vid minsta symptom. 
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Utblick framåt 
 

Museet har och har haft öppet under Corona/Covid-19. Vi ser ett stort intresse av att 
besöka museibyggnaden och friluftsmuseet och att ta del av våra digitala aktiviteter. 
Verksamheten har ställt om så att mycket verksamhet kan ske i mindre grupp eller 
enskilt. Sommaren är museets mest aktiva period på många sätt. Trots att inga stora 
programpunkter genomförts under mars-aug (fler än 50) så har mycket verksamhet 
kunnat genomföras och utvecklingen känns positiv för länsmuseet avseende den 
publika verksamheten.  

Många länsmuseer ser en omfattande försämring av likviditet och resultat i tider av 
Corona. Eftersom Stiftelsen länsmuseet Västernorrland inte har hög 
externfinansiering eller entréavgifter så ser vi inte dessa effekter hos oss. Kortsiktigt 
ser dock resultaten sämre ut avseende konferens och butik. En principiell 
grundinställning från stiftelsens sida är att det i tider av kris är viktigt att de 
demokratiska institutionerna håller öppet och fortlöper med sin verksamhet. Så 
fortsätter museet att arbeta även under hösten. 

Museet ser att utvecklingsarbetet går enligt plan, och att kulturmiljöuppdraget, 
tillgängligheten i länet med digital kunskapsförmedling och basutställningarnas 
utveckling samt försärkningen av programverksamheten går enligt plan. Dock ser vi 
vissa förseningar i verksamhetsprocesserna på grund av Corona. Pågående 
utredningsprojekt är den skolpedagogiska utredningen som slutförs vid årsskiftet 
2020/21. Biblioteks- och arkivutredningar samt utveckling av KKN genomförs under 
året och ansökningar avsende tillväxt och besöksnäring skrivs och skickas in. 

Coronapandemin har tvingat länsmuseet, så som andra museer i Sverige att öka 
arbetet med digitalisering av verksamheterna framförallt den publika verksamheten. 
Det är trots allt en positiv utveckling som museet kommer att ha stor nytta av i arbetet 
de kommande åren, med stärkt kapacitet på området såväl som ökad kompetens.   

En stor utmaning framåt är friluftmuseets upprustning. Friluftsmuseet befinner sig i ett 
förfall som inte kan stoppas om inte extra driftsanslag kommer länsmuseet till del. 
Friluftsmuseet spelar en viktig roll som tillväxtarena för länets kulturella och kreativa 
näringar, och bör också utvecklas för besöksnäringen. Byggnaderna ingår också i 
museets samlingar oh behöver hanteras därefter för att komma kommande 
generationer till del. Av dessa anledningar är samverkan och stöttning viktig framåt i 
dessa frågor. 

Ytterligare en stor utmaning är museibyggnaden, där försäkringskrav och sedan 1994 
förändrade verksamhetsbehov ställer krav på resursförsstärkning för att huset ska 
fungera ändamålsenligt och uppfylla kraven. Museibyggnaden innehåller stora 
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samlingar dokument, föremål och böcker som är värdefulla för framtiden varför 
ändamålsenligt klimat och fungerande och säkrade magasin är avgörande.  
Välfungerande personalutrymmen och publika utrymmen är mycket viktiga för den 
publika verksamheten och för personalens arbetsmiljö. Under året har vi upplevt att 
stora frågor avseende förvaltningen stannat av, och detta rör utredningen av 
springklersystem, åtgärdsplan avseende regionens försäkringskrav samt 
klimatanläggningarna i magasinen. 



Rörelsens inkomster/intäkter

Huvudintäkter

3011 Försäljning momspliktig 25 % 223 825,60 610 000,00 -386 174,40 -63,31 -75,54-691 174,40915 000,00

3012 Försäljning momspliktig 12 % 55 583,77 310 000,00 -254 416,23 -82,07 -88,05-409 416,23465 000,00

3013 Försäljning momspliktig 6 % 36 239,24 0,00 36 239,24 0,00 0,0036 239,240,00

3020 Försäljning momsfri 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,001 000,000,00

3211 Försäljning tjänst, arkeologi 1 292 612,14 1 333 336,00 -40 723,86 -3,05 -35,37-707 387,862 000 000,00

3213 Försäljning tjänst, konserveri 90 578,00 550 664,00 -460 086,00 -83,55 -89,03-735 422,00826 000,00

3214 Försäljning tjänst, övrigt 66 425,00 0,00 66 425,00 0,00 0,0066 425,000,00

3216 Provision 4 530,00 0,00 4 530,00 0,00 0,004 530,000,00

Summa Huvudintäkter 1 770 793,75 2 804 000,00 -1 033 206,25 -36,85 -57,90-2 435 206,254 206 000,00

3520 Frakter 129,60 0,00 129,60 0,00 0,00129,600,00

3740 Öresutjämning 1,69 0,00 1,69 0,00 0,001,690,00

3791 Internförsäljning 1 487,82 0,00 1 487,82 0,00 0,001 487,820,00

3810 Hyresintäkter, momsfritt 9 300,00 6 664,00 2 636,00 39,56 -7,00-700,0010 000,00

3811 Hyresintäkter, 25% 70 034,93 0,00 70 034,93 0,00 0,0070 034,930,00

3820 Ersättning visningar 1 290,00 0,00 1 290,00 0,00 0,001 290,000,00

3870 Aktiverat arbete (löner) 565 211,33 0,00 565 211,33 0,00 0,00565 211,330,00

3890 Övr ers. och intäkter, momsfri 8 540,40 0,00 8 540,40 0,00 0,008 540,400,00

3891 Kursavgifter 25% 21 280,00 23 336,00 -2 056,00 -8,81 -39,20-13 720,0035 000,00

3893 Marknadsavgifter 0,00 20 000,00 -20 000,00 -100,00 -100,00-30 000,0030 000,00

3895 Övr ers. o intäkter, 25% 69 227,00 0,00 69 227,00 0,00 0,0069 227,000,00

3910 Regionalt kulturanslag 3 486 666,68 3 481 136,00 5 530,68 0,16 -33,23-1 735 033,325 221 700,00

3911 Regionalt kulturanslag hemslöj 533 333,32 520 000,00 13 333,32 2,56 -31,62-246 666,68780 000,00

3920 Bidrag Region VN 14 304 000,00 14 303 624,00 376,00 0,00 -33,33-7 151 440,0021 455 440,00

3921 Bidrag Region VN Hemslöjd 535 333,32 535 336,00 -2,68 0,00 -33,33-267 666,68803 000,00

3930 Bidrag Härnösands kommun 5 206 796,68 5 206 792,00 4,68 0,00 -33,33-2 603 396,327 810 193,00

3940 Lönebidrag Arbetsförmedlingen 514 104,00 391 712,00 122 392,00 31,25 -12,50-73 457,00587 561,00

3990 Övriga bidrag 447 882,36 567 984,00 -120 101,64 -21,15 -47,43-404 087,64851 970,00

3991 Projektbidrag Region Västern. 4 616,96 0,00 4 616,96 0,00 0,004 616,960,00

3992 Projektbidrag Härnösands kommu 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,0035 000,000,00
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3997 Sjuklöneersättning från FK 100 271,00 0,00 100 271,00 0,00 0,00100 271,000,00

3999 OH-bidrag 434 399,00 485 336,00 -50 937,00 -10,50 -40,33-293 601,00728 000,00

Summa Inkomster/intäkter 28 119 699,84 28 345 920,00 -226 220,16 -0,80 -33,87-14 399 164,1642 518 864,00

Rörelsens kostnader

Ordinarie kostnader

Inköp av varor och material

4010 Inköp för försäljning -273 194,01 -620 000,00 346 805,99 55,94 70,62656 805,99-930 000,00

4020 Tryckkostnader för försäljning -1 774,67 0,00 -1 774,67 0,00 0,00-1 774,670,00

4025 Inköp av tjänster -121 760,50 -60 664,00 -61 096,50 -100,71 -33,80-30 760,50-91 000,00

4056 Inköp varor 25% EU -1 876,51 0,00 -1 876,51 0,00 0,00-1 876,510,00

4425 Inköpta tjänster i Sverige, om -2 275,00 0,00 -2 275,00 0,00 0,00-2 275,000,00

4444 *** Ankomstreg. motkonto -113 785,13 0,00 -113 785,13 0,00 0,00-113 785,130,00

4500 Inköp av material, direkta -113 009,71 -678 000,00 564 990,29 83,33 88,89903 990,29-1 017 000,00

Summa Inköp av varor och mtrl. -627 675,53 -1 358 664,00 730 988,47 53,80 69,201 410 324,47-2 038 000,00

4600 Inköp av tjänster, direkta -1 440 478,99 -924 672,00 -515 806,99 -55,78 -3,86-53 478,99-1 387 000,00

Summa Ordinarie kostnader -2 068 154,52 -2 283 336,00 215 181,48 9,42 39,621 356 845,48-3 425 000,00

Övriga externa rörelsekostn.

5010 Lokalhyra -4 406 120,58 -4 400 000,00 -6 120,58 -0,14 33,242 193 879,42-6 600 000,00

5020 El hyrd lokal -36 609,76 -160 000,00 123 390,24 77,12 84,75203 390,24-240 000,00

5030 Värme hyrd lokal -13 219,17 0,00 -13 219,17 0,00 0,00-13 219,170,00

5050 Lokaltillbehör hyrd lokal -4 075,20 0,00 -4 075,20 0,00 0,00-4 075,200,00

5060 Städning, renhållning -76 333,18 -46 664,00 -29 669,18 -63,58 -9,05-6 333,18-70 000,00

5065 Snöröjning -47 844,08 -126 664,00 78 819,92 62,23 74,82142 155,92-190 000,00

5070 Reparationer hyrd lokal -1 308,89 -3 336,00 2 027,11 60,76 73,823 691,11-5 000,00

5090 Övr kostnader hyrd lokal -36 383,20 0,00 -36 383,20 0,00 0,00-36 383,200,00

5110 Material underhållsarb. fastig -179 155,46 -400 000,00 220 844,54 55,21 70,14420 844,54-600 000,00

5120 Förbrukningsavgifter el -11 534,55 0,00 -11 534,55 0,00 0,00-11 534,550,00

5132 Sotning -5 371,12 0,00 -5 371,12 0,00 0,00-5 371,120,00

5140 Förbrukningsavgifter vatten -5 464,39 -10 000,00 4 535,61 45,36 63,579 535,61-15 000,00

5160 Renhålln och städning -36 182,94 -40 000,00 3 817,06 9,54 39,7023 817,06-60 000,00
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5170 Rep och underhåll fastighet -59 124,92 0,00 -59 124,92 0,00 0,00-59 124,920,00

5180 Material underhållsarb. fastig -1 176,80 0,00 -1 176,80 0,00 0,00-1 176,800,00

5210 Hyra kontorsmaskiner -40 925,00 0,00 -40 925,00 0,00 0,00-40 925,000,00

5212 Korttidshyra av maskiner etc. -11 082,00 -40 000,00 28 918,00 72,30 81,5348 918,00-60 000,00

5220 Hyra inventarier -2 079,02 0,00 -2 079,02 0,00 0,00-2 079,020,00

5310 El för drift -112 846,50 -80 000,00 -32 846,50 -41,06 5,967 153,50-120 000,00

5380 Vatten -12 020,48 0,00 -12 020,48 0,00 0,00-12 020,480,00

5410 Förbrukningsinventarier -114 083,43 -100 000,00 -14 083,43 -14,08 23,9435 916,57-150 000,00

5415 Mobiltelefoner -71 246,78 0,00 -71 246,78 0,00 0,00-71 246,780,00

5420 Datamaterial -384 844,24 -223 336,00 -161 508,24 -72,32 -14,88-49 844,24-335 000,00

5421 Bärbara datorer -13 999,00 0,00 -13 999,00 0,00 0,00-13 999,000,00

5422 Dataskärmar -13 476,50 0,00 -13 476,50 0,00 0,00-13 476,500,00

5425 Licenser -331 739,62 -226 664,00 -105 075,62 -46,36 2,438 260,38-340 000,00

5430 Fotomaterial -937,60 0,00 -937,60 0,00 0,00-937,600,00

5460 Förbrukningsmaterial -123 203,62 -215 336,00 92 132,38 42,79 61,86199 796,38-323 000,00

5462 Kemikalier -1 815,14 0,00 -1 815,14 0,00 0,00-1 815,140,00

5463 Övrigt kulturmaterial -6 000,00 0,00 -6 000,00 0,00 0,00-6 000,000,00

5470 Verktyg -4 141,11 -76 672,00 72 530,89 94,60 96,40110 858,89-115 000,00

5480 Arbetskläder o skyddsmtrl -31 049,32 -57 336,00 26 286,68 45,85 63,9054 950,68-86 000,00

5490 Utställningsmaterial -2 060,40 0,00 -2 060,40 0,00 0,00-2 060,400,00

5500 Reparation och underhåll -92 567,25 0,00 -92 567,25 0,00 0,00-92 567,250,00

5520 Reparation o underhåll inventa -45 587,40 -70 000,00 24 412,60 34,88 56,5859 412,60-105 000,00

5610 Personbilskostnader -13 119,58 0,00 -13 119,58 0,00 0,00-13 119,580,00

5611 Drivmedel -28 480,72 -40 000,00 11 519,28 28,80 52,5331 519,28-60 000,00

5612 Skatt och försäkring -21 714,00 -26 664,00 4 950,00 18,56 45,7218 286,00-40 000,00

5613 Reparation -29 313,67 -16 672,00 -12 641,67 -75,83 -17,25-4 313,67-25 000,00

5615 Leasingavg personbilar -27 539,03 -70 000,00 42 460,97 60,66 73,7777 460,97-105 000,00

5618 Trängselskatter -36,00 -64,00 28,00 43,75 64,0064,00-100,00

5690 Övr transportmedel -5 000,00 0,00 -5 000,00 0,00 0,00-5 000,000,00

5710 Frakt och transport -8 073,00 0,00 -8 073,00 0,00 0,00-8 073,000,00

5720 Tull- och speditionskost -260,00 0,00 -260,00 0,00 0,00-260,000,00

5790 Frakter och transportförsäkrin 0,00 -2 000,00 2 000,00 100,00 100,003 000,00-3 000,00
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5800 Resekostnader -26 587,55 0,00 -26 587,55 0,00 0,00-26 587,550,00

5810 Biljetter -25 941,28 -80 400,00 54 458,72 67,73 78,4994 645,72-120 587,00

5820 Hyrbilskostnader -21 380,18 -61 336,00 39 955,82 65,14 76,7670 619,82-92 000,00

5830 Kost och logi -700,18 -88 472,00 87 771,82 99,21 99,47132 005,82-132 706,00

5831 Logi -5 840,10 0,00 -5 840,10 0,00 0,00-5 840,100,00

5890 Övriga resekostnader 0,00 -15 336,00 15 336,00 100,00 100,0023 000,00-23 000,00

5910 Annonsering -157 112,99 -106 664,00 -50 448,99 -47,30 1,802 887,01-160 000,00

5930 Reklamtrycksaker -10 094,00 0,00 -10 094,00 0,00 0,00-10 094,000,00

5940 Utställning och mässor -22 295,64 0,00 -22 295,64 0,00 0,00-22 295,640,00

5990 Övrig reklam -124 227,00 0,00 -124 227,00 0,00 0,00-124 227,000,00

6070 Representation -3 294,30 -11 504,00 8 209,70 71,36 80,9213 968,70-17 263,00

6071 Representation styrelsen -320,00 0,00 -320,00 0,00 0,00-320,000,00

6074 Förtäring -10 434,28 0,00 -10 434,28 0,00 0,00-10 434,280,00

6110 Kontorsmaterial -16 542,54 -40 000,00 23 457,46 58,64 72,4343 457,46-60 000,00

6150 Trycksaker -15 351,44 0,00 -15 351,44 0,00 0,00-15 351,440,00

6210 Telekostnader -12 738,54 -26 664,00 13 925,46 52,23 68,1527 261,46-40 000,00

6212 Mobiltelefon -86 545,02 -93 336,00 6 790,98 7,28 38,1853 454,98-140 000,00

6230 Datakommunikation -107 762,00 -46 664,00 -61 098,00 -130,93 -53,95-37 762,00-70 000,00

6250 Porto -10 645,75 -8 000,00 -2 645,75 -33,07 11,291 354,25-12 000,00

6310 Företagsförsäkringar -240 433,68 -233 336,00 -7 097,68 -3,04 31,30109 566,32-350 000,00

6370 Kostnader för bevakning och la -255 586,81 -283 336,00 27 749,19 9,79 39,86169 413,19-425 000,00

6420 Revisionsarvode 6 100,00 -23 336,00 29 436,00 126,14 117,4341 100,00-35 000,00

6530 Redovisningstjänster -149 562,36 0,00 -149 562,36 0,00 0,00-149 562,360,00

6540 IT-tjänster -385 560,81 -271 728,00 -113 832,81 -41,89 5,4122 039,19-407 600,00

6550 Konsultarvoden -493 282,30 -324 000,00 -169 282,30 -52,25 -1,50-7 282,30-486 000,00

6560 Serviceavgifter -3 491,00 0,00 -3 491,00 0,00 0,00-3 491,000,00

6570 Bankkostnader -10 147,04 -18 000,00 7 852,96 43,63 62,4216 852,96-27 000,00

6590 Övr främmande tjänster -123 327,20 -1 490 984,00 1 367 656,80 91,73 94,492 113 141,80-2 236 469,00

6950 Tillsynsavgifter myndigheter -4 050,00 -2 672,00 -1 378,00 -51,57 -1,25-50,00-4 000,00

6970 Böcker -4 376,70 -7 336,00 2 959,30 40,34 60,216 623,30-11 000,00

6971 Tidningar och tidskrifter -9 918,61 -3 008,00 -6 910,61 -229,74 -120,41-5 418,61-4 500,00

6980 Medlemsavgifter -149 589,58 -84 000,00 -65 589,58 -78,08 -18,72-23 589,58-126 000,00
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6990 Övriga externa kostnader 1 131,48 0,00 1 131,48 0,00 0,001 131,480,00

6991 Övr avdr gill kostn -500,00 0,00 -500,00 0,00 0,00-500,000,00

6992 Övr ej avdr gill kostn 0,00 -1 464,00 1 464,00 100,00 100,002 198,00-2 198,00

6998 Budgeterade kostnader 0,00 -172 112,00 172 112,00 100,00 100,00258 169,00-258 169,00

6999 OH-kostnader -434 399,00 -505 328,00 70 929,00 14,04 42,69323 601,00-758 000,00

Summa Övriga rörelsekostnader -9 383 951,05 -10 430 424,00 1 046 472,95 10,03 40,026 261 640,95-15 645 592,00

Kostnader personal

7010 Löner -10 407 082,25 -11 067 656,00 660 573,75 5,97 37,316 194 385,75-16 601 468,00

7012 Arvoden till styrelse och revi -124 138,54 -144 592,00 20 453,46 14,15 42,7692 749,46-216 888,00

7013 Övriga arvoden -40 603,00 -23 328,00 -17 275,00 -74,05 -16,01-5 603,00-35 000,00

7019 Upplupna löner -35 334,31 0,00 -35 334,31 0,00 0,00-35 334,310,00

7321 Skattefria trakt Sverige -7 512,00 -14 000,00 6 488,00 46,34 64,2313 488,00-21 000,00

7322 Skattepl trakt Sverige -3 425,00 -3 000,00 -425,00 -14,17 23,891 075,00-4 500,00

7331 Skattefri bilersättning -7 438,85 -20 000,00 12 561,15 62,81 75,2022 561,15-30 000,00

7332 Skattepl bilersättning -4 624,15 -7 672,00 3 047,85 39,73 59,796 875,85-11 500,00

7380 Friskvårdsbidrag -1 320,00 0,00 -1 320,00 0,00 0,00-1 320,000,00

7410 Pensionsförsäkringsavgift -807 451,13 -904 240,00 96 788,87 10,70 40,47548 957,87-1 356 409,00

7510 Arbetsgivaravgifter -2 742 564,88 -3 285 256,00 542 691,12 16,52 44,352 185 326,12-4 927 891,00

7530 Särskild löneskatt -195 897,00 -217 976,00 22 079,00 10,13 40,09131 069,00-326 966,00

7570 Fora enligt avtal -21 674,36 -21 648,00 -26,36 -0,12 33,2710 806,64-32 481,00

7610 Utbildning -29 301,50 -55 000,00 25 698,50 46,72 64,4853 198,50-82 500,00

7611 Konferensavgifter 2 996,42 -30 672,00 33 668,42 109,77 106,5148 996,42-46 000,00

7620 Personalrepresentation 10 198,95 0,00 10 198,95 0,00 0,0010 198,950,00

7621 Sjuk- och hälsovård -69 210,66 -13 328,00 -55 882,66 -419,29 -246,05-49 210,66-20 000,00

7630 Personalrepresentation -20 316,82 0,00 -20 316,82 0,00 0,00-20 316,820,00

7690 Övr personalkostnader -18 797,00 -4 864,00 -13 933,00 -286,45 -157,11-11 486,00-7 311,00

Personalkostnader -14 523 496,08 -15 813 232,00 1 289 735,92 8,16 38,779 196 417,92-23 719 914,00

Rörelsens kostnader -25 975 601,65 -28 526 992,00 2 551 390,35 8,94 39,3016 814 904,35-42 790 506,00

Av och nedskrivningar

7821 Avskrivn byggnader -25 032,00 -25 032,00 0,00 0,00 33,3412 518,00-37 550,00
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7832 Avskrivn inventarier -193 776,00 -183 208,00 -10 568,00 -5,77 29,4981 032,00-274 808,00

Summa Av och nedskrivningar -218 808,00 -208 240,00 -10 568,00 -5,07 29,9593 550,00-312 358,00

Rörelseresultat 1 925 290,19 -389 312,00 2 314 602,19 594,54 429,672 509 290,19-584 000,00

Finansiella intäkter kostnader

Resultat övr värdepapper

8210 Utdelning aktier/andelar 193 217,86 0,00 193 217,86 0,00 0,00193 217,860,00

8270 Nedskr andel/lf fordr övr ftg -127 125,00 0,00 -127 125,00 0,00 0,00-127 125,000,00

8280 Återf nedskrivning 127 125,00 0,00 127 125,00 0,00 0,00127 125,000,00

8291 Orealiserade värdeförändringar 46 420,00 0,00 46 420,00 0,00 0,0046 420,000,00

Resultat övr värdepapper 239 637,86 0,00 239 637,86 0,00 0,00239 637,860,00

Övr ränteintäkter o liknande

8300 Ränteintäkter 0,00 100 000,00 -100 000,00 -100,00 -100,00-150 000,00150 000,00

Övr ränteintäkter o liknande 0,00 100 000,00 -100 000,00 -100,00 -100,00-150 000,00150 000,00

Räntekost o liknande resposter

8422 Räntekostnader levskulder -3 670,14 0,00 -3 670,14 0,00 0,00-3 670,140,00

8423 Räntekostnad skattekonto -223,00 0,00 -223,00 0,00 0,00-223,000,00

8436 Valutakursförlust skulder -60,91 0,00 -60,91 0,00 0,00-60,910,00

Räntekost o liknande resposter -3 954,05 0,00 -3 954,05 0,00 0,00-3 954,050,00

Finansiella intäkter kostnader 235 683,81 100 000,00 135 683,81 135,68 57,1285 683,81150 000,00

Res.efter finansiella poster 2 160 974,00 -289 312,00 2 450 286,00 846,94 597,922 594 974,00-434 000,00

Beräknat Resultat 2 160 974,00 -289 312,00 2 450 286,00 846,94 597,922 594 974,00-434 000,00
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Tillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnader och mark

1110 Byggnader och mark 815 154,00 815 154,000,00815 154,00

1119 Ack avskrivn byggnader -488 777,00 -513 809,00-25 032,00-488 777,00

1130 Kulturhistoriska byggnader 1,00 1,000,001,00

Summa Byggnader och mark 326 378,00 301 346,00-25 032,00326 378,00

Maskiner och inventarier

1220 Inventarier 2 484 289,00 2 554 689,0070 400,002 484 289,00

1229 Ack avskrivn inventarier -1 701 693,00 -1 895 469,00-193 776,00-1 701 693,00

1291 Kulturhistoriska samlingar 1,00 1,000,001,00

1292 Konstsamlingar 18 168 000,00 18 168 000,000,0018 168 000,00

Summa Maskiner och inventarier 18 950 597,00 18 827 221,00-123 376,0018 950 597,00

Finansiella anl.tillgångar

1350 SEB Stiftelsefond Sverige 4 500 000,00 4 500 000,000,004 500 000,00

1357 Ack. uppskrivng fin. tillg 416 925,00 463 345,0046 420,00416 925,00

1358 Nedskrivning finansiella tillg 0,00 0,000,000,00

Summa Finansiella anl.tillgång 4 916 925,00 4 963 345,0046 420,004 916 925,00

Summa Anläggningstillgångar 24 193 900,00 24 091 912,00-101 988,0024 193 900,00

Omsättningstillgångar

Lager och pågående arbeten

1400 Lager 258 442,00 258 442,000,00258 442,00

Summa Lager och påg.arbeten 258 442,00 258 442,000,00258 442,00

Kundfordringar

1510 Kundfordringar 690 227,00 536 822,00-153 405,00690 227,00

1511 Kundfordringar Visma 9 171,00 0,00-9 171,009 171,00

1580 Kontokort och kuponger 2 024,00 98,00-1 926,002 024,00

Summa kundfordringar 701 422,00 536 920,00-164 502,00701 422,00

Övriga kortfr fordringar

1630 Avräkn skatter och avgifter 99 511,00 12 140,00-87 371,0099 511,00

1650 Fordran moms 254 207,00 0,00-254 207,00254 207,00

1680 Övr kortfristiga fordr 76 787,18 0,00-76 787,1876 787,18

1689 Andra kortfristiga fordringar 6 050,00 0,00-6 050,006 050,00

Övriga Kortfr.fordringar 436 555,18 12 140,00-424 415,18436 555,18

Förutb.kostn och uppl intäkter

1710 Förutbetalda hyror 1 572 385,00 511 928,67-1 060 456,331 572 385,00

1770 Upplupna lönebidragsintäkter 122 669,00 19 832,00-102 837,00122 669,00

1780 Upplupna avtalsintäkter 494 470,00 1 059 681,33565 211,33494 470,00

1790 Övr interimsfordringar 474 830,00 465 769,32-9 060,68474 830,00

1799 Observationskonto 0,00 0,000,000,00

Summa  förutb kostn / uppl int 2 664 354,00 2 057 211,32-607 142,682 664 354,00

Kassa och bank

1910 Kassa 0,00 0,000,000,00
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1911 Kassa - Butiken 15 954,00 0,00-15 954,0015 954,00

1920 PlusGirot 70535-0 0,00 0,000,000,00

1930 SEB 5312-10 043 36 4 635 135,23 13 082 402,248 447 267,014 635 135,23

1940 SBAB 9252 4003256 9 949,23 0,00-9 949,239 949,23

1950 Swish konto, butiken 0,00 23 148,0023 148,000,00

Summa kassa och bank 4 661 038,46 13 105 550,248 444 511,784 661 038,46

Summa Omsättningstillgångar 8 721 811,64 15 970 263,567 248 451,928 721 811,64

Summa Tillgångar 32 915 711,64 40 062 175,567 146 463,9232 915 711,64

Eget Kapital & Skulder

Eget kapital

2091 Balanserad vinst/förlust -24 491 421,42 -26 268 298,20-1 776 876,78-24 491 421,42

2099 Redovisat resultat -1 776 876,78 0,001 776 876,78-1 776 876,78

Summa Eget kapital -26 268 298,20 -26 268 298,200,00-26 268 298,20

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder & övriga

2440 Leverantörsskulder -3 230 040,69 -121 436,793 108 603,90-3 230 040,69

2441 *** Ankomstreg. skuldkonto 0,00 -474 840,20-474 840,200,00

Summa Leverantörsskulder -3 230 040,69 -596 276,992 633 763,70-3 230 040,69

Skatteskulder

2510 Skatteskulder  (f-skatt) -14 646,00 252 206,00266 852,00-14 646,00

Summa Skatteskulder -14 646,00 252 206,00266 852,00-14 646,00

Moms, särskilda punktskatter

2611 Utg moms försäljning 25% sv 0,00 -131 186,68-131 186,680,00

2615 Ber moms varuförv 25% EU 0,00 0,000,000,00

2621 Utg moms försäljning 12% Sv 0,00 -1 918,54-1 918,540,00

2631 Utg moms försäljning 6% Sv 0,00 -1 000,66-1 000,660,00

2641 Ingående moms 1 409,25 191 271,28189 862,031 409,25

2645 Ingående moms utland 0,00 0,000,000,00

Moms, särskilda punktskatter 1 409,25 57 165,4055 756,151 409,25

Personalens skatter, avgifter

2710 Personalens källskatt -358 919,00 -383 234,00-24 315,00-358 919,00

2730 Arbetsgivaravgifter 0,00 -418 671,00-418 671,000,00

2750 Införsel 0,00 0,000,000,00

Summa Personalskatter, avgift -358 919,00 -801 905,00-442 986,00-358 919,00

Övriga kortfristiga skulder

2894 Kortfristiga skulder kunder -400,00 0,00400,00-400,00

2899 Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,000,000,00

Summa Övr kortfristiga skulder -400,00 0,00400,00-400,00

Uppl kostn & förutbet intäkter

2910 Upplupna löner -95 673,00 -140 461,31-44 788,31-95 673,00

2920 Semesterlöneskuld -602 189,00 -602 189,000,00-602 189,00
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2921 Skuld innestående arbetstid -106 654,00 -106 654,000,00-106 654,00

2940 Upplupna arbetsgivaravgifter -417 974,00 0,00417 974,00-417 974,00

2941 Upplupna soc avg semskuld -243 887,00 -243 887,000,00-243 887,00

2943 Beräknad upplupen särskild lön 0,00 -195 889,00-195 889,000,00

2944 Upplupna soc avg skuld års.arb -43 467,00 -43 467,000,00-43 467,00

2950 Upplupna försäkringar FORA -9 959,00 -1 813,148 145,86-9 959,00

2970 Förutbetalda intäkter -1 338 683,00 -1 421 200,68-82 517,68-1 338 683,00

2980 Förutbetalda bidrag - period 0,00 -7 420 333,64-7 420 333,640,00

2990 Upplupna Kostnader -186 331,00 -368 198,00-181 867,00-186 331,00

Summa Uppl kostn & förutb int -3 044 817,00 -10 544 092,77-7 499 275,77-3 044 817,00

Summa Kortfristiga skulder -6 647 413,44 -11 632 903,36-4 985 489,92-6 647 413,44

Summa Skulder -6 647 413,44 -11 632 903,36-4 985 489,92-6 647 413,44

Summa  Eget Kapital & Skulder -32 915 711,64 -37 901 201,56-4 985 489,92-32 915 711,64
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2 160 974,002 160 974,000,00Beräknat resultat 0,00



   
 

   
 

Verksamhetsplan Västernorrlands museum 2020, 
uppföljning av årets aktiviteter, T2. 
 

Beslutats av ledningsgruppen 27/2, beslutat av styrelsemötet 13 mars. Följs upp 15 maj, T1, 18 sep T2. Målen följs upp utifrån årets 
aktiviteter. 
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Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig) 

Uppföljning av årligt mål 

 
 uppföljning: Jenny 

2020 I budget Mål- och visionsarbete 

Påbörjat 2019. Implementering 
och nedbrytning av mål i 
treårsplaner och styrdokument 
till verksamhetsmål i 
verksamhetsplaner och 
handlingsplaner inför 

JS, KH, RA, AK T1. Pågående enligt plan. 

Framtagande av varumärkesplattform pågår 

Nedbrytning av övergripande mål pågår. 

T2. Pågående enligt plan, varumärkesplattform lite 
försenad pga sjukdom 
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2021.Många av pågående projekt 
tar fram verksamhetsmål. 

Varumärkesplattform tas fram. 

 

2020, forts 
från 2019 

I budget Arbetsmiljöarbete 

Implementering av OSA-mål i 
verksamheten enligt plan, 
värdegrundsarbete 

 

JS, MS, KL, 
skyddsombud 

T1. Pågående, har dock försenats lite pga corona med vissa 
inställda träffar. 

T2 Pågående enligt plan med visst förändrat upplägg p.g.a 
Corona 

2020-framåt Investering 
krävs för 
museibyggnad, 
annars i budget 

Lokaler 
kontor/gemenskapsytor- 
museibyggnad + 
friluftsmuseet 

2020 – insatser från hyresvärd 
och hyresgäst under året. I 
nuläget är planen sådan att det 
görs mindre insatser i 
kontorsprojektet under 2-3 år, 
istället för en stor investering 

Melinderska ställs i ordning för 
att rymma fler samt 
kulturmiljöbibliotek. 

Utflytt ur Hellströmska och 
Vulkanska huset prel. under 
2020. 

JS, KH, LS, TH, PA 
den del som gäller 
museibyggnaden, 
JM/tekniska på 
friluftsmuseet 

Resurser för 
flyttning, tekniska + 
PA/HEH 

T1. Pågående enligt plan. Följs upp löpande i projekt. Följs 
upp löpande i lokalstyrgruppen 

T1. Kontorsprojektet, vissa förutsättningar oklara, delvis 
pga förändrade ekonomiska förutsättningar pga corona 
(saknas intäkter) 

Melinderskas kulturmiljöbibliotek - avslutat 

Utflytt ur hellströmska och Vulkanska - pågående enligt 
plan. 

T2 – kontorsprojektet planeras, fas 1 genomförs hösten 
2020. Inbegriper 3 kontor i bibliotekskorridoren 

2020-2021 Extra 
arbetskraft 
behövs för städ, 
förutom 

Städ- och rekvisitaprojekt 

Städa ur flera byggnader 

JS, KH, TH, 
JM/tekniska för 
friluftsmuseet, 

Följs upp löpande och efter projektets slut 
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gemensamma 
insatser hos 
personalen. 
Flytt av möbler 
tekniska/extra 
arbetskraft 

Rekvisita i Husen på torget och 
andra delar av friluftsmuseet 
samlas. Gallring och 
kategorisering 

Resurser finns under 2020 pga 
corona. 

HEH för 
museibyggnad 

T1, pågående enligt plan. Förstärkta resurser har kunnat 
påskynda projketet något. 

T2, pågående gallring och kategorisering av rekvisita. 
Merparten av möbler är flyttat från två byggnader. 

2020 I budget Biblioteket 

Ses över för förbättrad 
tillgänglighet: 

-inventering, viss gallring och 
tillgängliggörande, flytt 

JS, KH, TH, AT, 

PA/HEH i 
museibyggnaden 

T1. Pågående enligt plan. Del 1 snart klart, kanske ska del 
2 (katalogisering och tllgängliggörande) kunna 
genomföras under hösten (oklart om ekonomiska resurser 
finns) 

T2: del 2 återstår - systemlösning. Finns också böcker i 
Åvike flygel och på vissa andra platser som ska ses över. 

Ht 2019-vt 
2020, sedan 
löpande 
insatser i 
verksamhete
n 

I budget Museiupplevelsen 

2019: Implementering av koncept 
och arbetsmetod för alla publika 
museiupplevelser inkl 
kunskapskommunikation. 

Resurs: 2020 del av löpande 
publikt uppdrag, metod 

JS, KH, 
arbetsgrupper 

Följs upp löpande och efter första arbetsgruppsinsats 

T1, pågående enligt plan, fler insatser kan genomföras till 
hösten. Samtidigt prövas nu metoderna i skarpt läge. 

T2: Metoderna provas nu i arbetet med program och 
utställningar 

 

Ht 2019 och 
sedan 
löpande 
insatser i 
verksamhete
n 

I budget Projekt och process 

Implementering av 
projektmodellen som 
arbetsmetod (grundläggande) 

Resurs: 2020 del av ett integrerat 
metodarbete 

JS, KH, BW + 
arbetsgrupper 

Följs upp löpande och efter första arbetsgruppsinsats 

T1, pågående enligt plan, fler insatser kan genomföras till 
hösten. Samtidigt prövas nu metoderna i skarpt läge. 

T2: projektmetoderna provas i aktuella projekt. Krävs fler 
utbildningstillfällen, resurserna räcker dock inte 
tidsmässigt internt just nu. Ser över om utbildning kan 
köpas in. 
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2020 I budget Utredningsprojekt 
skolpedagogisk verksamhet 

Museets skolpedagogiska 
verksamhet utreds med syfte att 
fastställa mål, länsuppdrag, 
resurssättning 

utifrån resultat i 
kulturmiljöutredning, arbetet 
med basutställningar, utveckling 
av programverksamheten etc 

JS, KH, 
ledningsgrupp, 
projektgrupp 

Följs upp löpande och efter projektets slut 

T1. Projektet påbörjat och ligger bra till enligt plan. 
Planeras kunna slutredovisas efter avslut januari 2021. 

T2. Projektet pågår enligt plan och ingår nu i 
behovsanalys och uppdragsframtagande. 

2020 I budget, 
planeras som 
genomgående 
perspektiv och 
tema i 
verksamheterna. 

TEMAÅR hållbarhet 
genomförs utifrån 
styrdokument 

Implementering av 
hållbarhetstemat i årets publika 
och kunskapskommunicerande 
verksamhet, och långsiktigt inför 
”nationell förebild”. 

Prel. Resurs: ingår som 
perspektiv i löpande arbetet 

JS, KH, i alla 
arbetsgrupper 

Löpande 

T1. Pågående enligt plan, både som temaår och långsiktigt. 
Hållbarhet inarbetas i alla större satsningar (t.ex. 
Utställningar) 

T2. Pågående enligt plan, både som temaår och 
långsiktigt. Hållbarhet inarbetas i alla större satsningar 
(t.ex. Utställningar) 

 

Klart t1 2020 I budget, 
planeras som 
genomgående 
perspektiv och 
tema i 
verksamheterna. 

TEMAÅR barn och 
barnkonventionen 2021 
planeras 

2020: Framtagande av 
konceptdokument för temaåret. 
Pilotverksamhet kopplat till 
museiupplevelse och 
kunskapskommunikation. 

JS, KH, 
ledningsgrupp, 
arbetsgrupp 

Följs upp vid redovisning 

T1. Pågående, aningen försenat framtagande av 
konceptdokument. I Stort enligt plan. 
Kompetensutveckling för vissa under T1. 

T2 – framtagande av konceptdokument klart, återstår 
verksamhetsplanering inför 2021 
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2021: Genomförande av insatser 
och aktiviteter. 

Pre. Resurs: framtagande av 
koncept, ½ dag ledningsgrupp, 2 
timmar x hela personalen. 

I övrigt perspektiv/metod 

Planering 
slutet 2020, 
genomförand
en under 
2021 och 
2022 

I budget Kultur för äldre 

2020: Framtagande av 
konceptdokument för att 
integrera kultur för äldre och 
perspektivet ökad folkhälsa i 
kunskapsförmedlande och publikt 
uppdrag. Pilotverksamhet kopplat 
till museiupplevelse och 
kunskapskommunikation samt 
visningsutbud, också senare 
(2021-2022) i form av besök på 
äldreboenden (inom projektet för 
basutställningar) 
2021: Genomförande av insatser 
och aktiviteter. 

Prel. Resurs: projektledare x 2 
veckor. 

JS, KH, MN, JB, 
PN mfl. 

Följs upp efter genomförande 2021 

T1. Ej påbörjat, därmed enligt plan. Senare under året i 
pilotprojekt. 

T2. Påbörjar framtagande av konceptdokument nu i höst, 
utifrån det planeras verksamhetsinsatser för 2021. 
Ansökan till socialstyrelsen tas fram. 

Klart t1 2021 I budget, 
planeras som 
genomgående 
perspektiv och 
tema i 
verksamheterna. 

TEMAÅR demokrati 2022 
planeras 

Framtagande av koncept för 
temaåret. Samma struktur för 
planering och insatser som 
föregående temaår. 

JS, KH, 
ledningsgrupp, 
arbetsgrupp 

Följs upp efter genomförande 2022 

T1, ej påbörjat, ska vara klart senare. 

T2, planeras demokratisamarbete med riksdagen och 
länsstyrelsen i två olika utställnignsprojekt med program 
inför 2021. Samtidigt planeras insatser tillsammans med 
övriga museer i länet kring gemensamt insamlingsprojekt 
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Prel. Resurs: framtagande av 
koncept, ½ dag ledningsgrupp 

I övrigt perspektiv/metod 

samt eventuellt en vandringsutställning av “100 röster” 
Återstår att under 2021 planera för hur vi jobbar med 
demokrati under 2022. 

Löpande I budget Det maritima kulturarvet 

2020 T3: Framtagande av 
konceptdokument för hur museet 
lyfter fram det maritima 
kulturarvet i verksamheten. 

2023 är temat för 
museiverksamheten det maritima 
kulturarvet. 

Prel. Resurs: framtagande av 
koncept, ½ dag ledningsgrupp + 
styrgrupp frbmuseet + 
projektledare 

JS, KH, RA, PA, 
arbetsgrupp 

Följs upp vid redovisning 

T1, ej påbörjat, ska vara klart senare 

T2 avvaktar med detta dokument till 2021, då vi ska ha 
nya dialoger med sjöhistoriska i höst. 

2019-2020 Externfinansiera
t Kulturrådet, 
gemensamma 
insatser hos 
personalen att 
delta i 
seminarier etc. 

Museer i norr 

Nätverkande, inspiration och 
kompetensutveckling med ökad 
samverkan mellan museerna som 
mål 

Prel. Resurs: 
kompetensutvecklande insatser, 
några timmar per 
medarbetare/genomsnitt. 

JS, BW 
projektgrupp 
museerna (bl.a. 
Jamtli, 
Västerbotten, 
Norrbotten, 
Dalarna m.fl.) 

Följs upp löpande samt vid projektets slut 

T1. Pågående enligt plan, kompetensutvecklingsinsatser 
pågår via digitala verktyg. 

T2. Pågående enligt plan, kompetensutvecklingsinsatser 
pågår via digitala verktyg. 

Löpande I budget Regionala museinätverket 

Nätverkande, inspiration och 
kompetensutveckling inom de 

JS, KH, BW och 
museerna 

Följs upp löpande och efter varje år. 
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områden som nätverket 
prioriterat 

• Chefsutbyte 
• Digital utveckling, 

särskilt publik 
verksamhet 

• Barn och unga, 
barnkonventionen 

• Samtidsutmaningar för 
museer 

Prel. Resurs: samordning och 
planering motsvarande 1 veckas 
arbete, 

T1, pågående enligt plan även om verksamheten i 
arbetsgruppen försenats under våren pga corona. 
Chefsgruppen träffas aktivt. 

T2. Pågående enligt plan, insatser planeras. Chefsgrupp 
och arbetsgrupp träffas. Ny arbetsgrupp avseende 
friluftsmuseer har instiftats. 

2020, 
löpande 

I budget Kulturarv Västernorrland 

Nätverk och kompetensutveckling 
inom kulturarv tillsammans med 
nätverket Kulturarv 
Västernorrland tillsammans med 
arkiv, bibliotek, museum 

Sammankallande 
Sofia Lundin 
RVN, JS, KH, BW 

T1. Pågående enligt plan. Kulturarvskonsulent har kallat 
till planeringsmöte. 

T2. Pågående enligt plan 

2020, 
löpande 

I budget Samverkan kritisk 
kulturarvsforskning – MIUN 

Ingå som part i den 
centrumverksamhet som byggs 
upp på MIUN gällande kritisk 
kulturarvsforskning 

Deltagande i planering och 
utbyte, motsvarande 1 veckas 
arbete 

JS, KH, BW Följs upp löpande i ledningsgrupp 

T1. Pågående enligt plan.  

T2. Pågående enligt plan. En artikel har skrivits av Jenny 
och Kajsa i en antologi för projektet “I skuggan av 
antropocen” 
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2020-2023 Projekt vid 
Kulturrådet och 
Länsmuseernas 
samarbetsråd, 
del i budget 

Sveriges största Museum 

Ingå som aktiv part i 
projektarbetet med att lyfta och 
synliggöra länsmuseerna som 
Sveriges största Museum 

Deltagande i planering, ca 1 
veckas arbete 

Inför 2021 ska mer genomföras: 
VNM är en av 3 ansvariga inst. På 
Folk och kultur 

JS, KH, 
utställningsgrupp, 
landsantikvarieföre
ningen, 
Länsmuseernas 
samarbetsråd 

Följs upp löpande i ledningsgrupp under året 

T1. Pågående enligt plan, Museet är aktivt deltagande i 
aktiviteterna och påverkansarbetet som samordnas av 
generalskreterare. 

T2. Pågående enligt plan, även om insatser kopplade till 
Folk och kultur försnas. Vet ej om folk och kultur kommer 
att kunna genomföras. 

2020 I budget Tillgänglighetsarbete internt 

Löpande arbete och 
utvecklingsarbete gällande 
tillgänglighet, 

Motsvarande 5 medarbetare x ca 
10 timmar. 

 

 

 

 

JS, LiS, PN, ET,PA 
museibyggnaden, 
TH/JM 
friluftsmuseet 

 

Följs upp löpande i tillgänglighetsgrupp och 
ledningsgrupp 

T1. Pågående enligt plan. 

T2. Pågående enligt plan. Utbildningstillfälle i september. 
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STAB OCH 
ADM. 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

Uppföljning av årligt mål 

2020, 
fortsätter 
från ht 2019 

I budget Ekonomi 

Se över rutiner för ekonomi 
Framtagande av rutinhandbok för 
anställda, samt plan för 
implementering i verksamheten 

Internkontrollplan 

Prel resurser: löpande under året, 
motsvarande ett par veckors 
arbete – controller, 
ekonomiföretag 

JS, AK, Revidacta Följs upp löpande samt när arbetet är genomfört. 

Ansvarig för uppföljning: Ann 

T1. Pågående enligt plan. Rutiner för ekonomi ses över 
kontinuerligt. En del blanketter är reviderade. Policyn (en 
reviderad version) för bl a representation är i slutskedet. 
En internkontrollplan är inte framtagen men kontroller 
inom ekonomiområdet sker löpande bl a i samband med 
definitivregistrering av fakturor. 

T2: PÅgående enligt plan med årets aktiviteter 

2020 I budget Se över återstående 
policydokument 

Inom alla områden 

JS, MS, ansvarig 
chef och SAR 

Ansvarig för uppföljning: Malin 

T1. pågående enligt plan.  

T2. Påbörjat 66% klart av det som ska genomföras i år. 
Några av återstående policydokument kommer att 
revideras under 2021 
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UTSTÄLLNINGSPROD
UKTION, UTVECKLING 
OCH TILLHÖRANDE 
PROGRAM 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig) 

Uppföljning årligt mål 

 

Ansvarig för uppföljning: Kajsa (där det 
inte står Mona) 

Dec 2019 till 2023 

 

Etapp 1 2020: Fokus på 
Forntid + medeltid 

I budget Revidering av 
basutställningarna enligt 
projektplaner 

Initiera och fortsätta 
samverkan med universitet 
kopplat till 
basutställningarna 

Implementering av nya 
projektprocessen 

Barnråd ska initieras 

JS, KH + PA, MN, 
LiS, PN 

OG, ML, MAN, 
JB, ET, JK, CS, 
RA, HH, AG, AZ, 
m.fl. 

T1. Pågående enligt plan, kan dock bli viss 
förskjutning i utställnignsplaneringen pga att 
tidigare utställningar får strå längre. 

T2: Pågår enligt plan. Utställningen Möten mellan 
älvarna stänger 5/10 och beräknas öppna 1 april 
2021.  

2020 I budget Utställning – 

Studio Supersju 
 

KH + Extern 
producent,  MN, 
PA,HH, LiS (30), 
JB, CS, ET, m.fl. 

T1. Pågående enligt plan, dock är i stort sett all 
programverksamhet inställd, senarelagd eller 
förändrad p.g.a. Corona. 

T2. Utställning avslutad i slutet av augusti. Digital 
programverksamhet har genomförts. 

2020 Externfinansier
at, vissa 
kostnader för 
museet ev för 
anpassning 

Utställning- 

Tro, Hopp & Kärlek på 
Fritidsbåtsmuseet (Se 
FBM:s VP) 

KH, RA + PN/JB, 
ET, MN, CS, PA, 
HH 

T1. Pågående enligt plan, även om det blir öppning 
utan vernissage, Beslut har fattats om att öppna 19 
juni, dock har museet själva fått tillsätta resurser för 
montering, ngt som skulle ha gjorts av sjöhistoriska. 
Förändringarna beror på Corona. 
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T2. Pågående enligt plan, har visats hela sommaren. 
Goda besökarsiffror, visas igen nästa sommar. 

 

 

 

2020 I budget, 
externt bidrag 
på 200 000 

Utställningsproduktion 
– Rosenströmska 

KH + PA + M.N + 
L.iS (40) + CS, JB, 
ET, JK, HH, BW, 
DJ, m.fl. 

T1. Pågående enligt plan, dock kan vernissage och 
utställning bli senarelagda pga att tidigare tillfällig 
utställning troligen förlängs under hösten. Det kan 
då bli så att utställningen öppnas 2021 istället för 
2020. 

T2. Något försenad på grund av coronapandemin. 
Öppnar enligt nuvarande plan 10/12.  

Q1 2020 I budget Couture och 
trasmattor, 
Nedplock 9/3. 

LiS (40), PA, HH T1. Avslutad 

-okt 2020 I budget Utställning i länet – 
Arne Jones 

Utställningsgrupp
en, PA, LiS (10) 

T1. Pågående enligt plan. 

T2. Avslutas under T3. 

2020 I budget, delvis 
externfinansieta
t 
(Samverkansed
el MiUn/Timrå 
kommun) 

Utställning i länet 

Engagemangsskapande 
aktiviteter kopplat till 
dokumentation och 
insamling med syfte att 
öka delaktighet hos en 
breddad målgrupp, särskilt 
barn 

KH + JK, PA, MN, 
CS, ET 

T1. Pågående, även om utställningen Ung i Timrå 
senarelagts pga Corona. 

Samarbetet med Sollefteå pågår enligt plan 

T2. Utställningen Ung i Timrå blir inte av pg av att 
projektet som drevs av MiUn avslutades i förtid, i sin 
tur pg av coronapandemin. Samarbetet med 
Sollefteå har försenats något på grund av corona, 
återupptas tidigt i T3. Stärkta insatser planeras kring 
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Ung i Timrå – liten 
vandringsutställning med 
fotografier från projektet 

 

Påbörja planering för 
samverkan 
utställningslokal Sollefteå 

utställning/programaktiviteter i länet kopplat till 
Berättelser om Västernorrland. 

SAMLINGAR & 
KUNSKAPSTILLGÅNG 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

Uppföljning av årligt mål 

 

Ansvarig för uppföljning: Linnea (Kajsa på 
vissa) 

2020-ff I budget Mottagningsmagasinet, 
genomgång och frysning av 
material från lådor, från 
Textilvinden, allt märkt 
med YAT-nummer och 
finns i liggaren men inte i 
CA, viss gallring behövs, 
fotografera, lägga på plats i 
magasinet 

LiS (10), MA 
(80) 

T1.Ej påbörjad 

T2. Ej påbörjad 

2020 (innan sista feb) I budget Uppordning av 
konserveringens 
kemikalieskåp 

LiS (2), extern 
resurs tas in 

T1. Ej påbörjad 

T2. Påbörjad av fastighetsavdelningen 

Löpande I budget Arbete med klimat- och 
skadedjurskontroll 

 

LiS (60) T1. Löpande under hela året, pågående enligt plan 

T2 Löpande under hela året, pågående enligt plan 
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Juni 2020 I budget Katastrofberedskap och 
restvärdesräddning, ta 
fram en plan 

 

KH, LiS  (40), 
OG, JU, PA, TH 

T1. Pågående (15%), aningen försenad 

T2. Pågående (30%), försenad men fortsatta 
aktviteter drar igång under T3. 

2020-ff I budget Städning av 
friluftmuseimiljöer, 
framtagning av rutiner 

LiS (40), KH, 
JU, EA, JM/MiNo 

T1. Ej påbörjad 

T2. Städning genomförd, framtagning av rutiner ej 
påbörjad 

Löpande I budget Kunskapsförmedling webb 
och sociala medier – med 
ett länsperspektiv, med en 
särskild fokus på 
kulturmiljö och med tydlig 
koppling till museets 
övergripande VP 

KH, LiS (40), ET T1. Löpande under hela året, pågående enligt plan 

T2. Löpande under hela året, pågår enligt plan. 

Löpande I budget Kontroll av 
utställningsmiljöerna, 
inköp av loggrar för 
kontroll av klimat, 
tillståndsbedömning 

LiS (60) T1. Pågående (10%), enligt plan 

T2 Pågående (10%), enligt plan 

2020 – tidigast juni I budget Inventering av föremål i 
basutställningarna i 
samband med revidering 
av dessa, Möten mellan 
älvarna (inlån, några egna 
föremål, här krävs översyn 
av inlån). Syn för sägen 
(inventering av föremål) 
Moderna tider (inventering 
av föremål). 

LiS (160), OG, 
MN PA 

T1. Pågående (70%), enligt plan. 

T2. Pågående 
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Detta år enbart Möten 
mellan Älvar. 
 

Löpande I budget Samlingsråd 

 

KH LiS (60), BW T1. Löpande under hela året, pågående enligt plan. 

T2 Löpande under hela året, pågående enligt plan. 

Löpande I budget Förvärv av föremål 

 

KH, LiS (80), BW T1. Löpande under hela året, pågående enligt plan 

T2. Löpande under hela året, pågående enligt plan 

Löpande I budget Hantering av inlån och 
utlån samt översyn av 
dessa, förnyelse av avtal 

 

LiS (170) T1. Påbörjad (10%), större insats krävs. Arbete 
pågår. 

T2. Arbete avstannat p g a Covid-19. Måste 
återupptas snarast 

2020 I budget Utrymning av AJ-magasin LiS (160), PA, 
HH, MA, KH 

T1. Ej påbörjad 

T2. Beslut om att avvakta plan för mopperummet 
innan detta arbete inleds. 

Löpande I budget Samlingsförvaltning, 
föremålslogistik, 
uppordnande, prio 1 
genomgång av TE 

 

LiS (300) samt 
DJ 
(fotosamlingarna) 
MA 

T1. Påbörjad (5%) 

T2. Påbörjad 

2020 I budget Byte av vevsystem i 
magasinen, kyrkliga 
magasinet (4) samt arkivet 
(?) 

 

LiS (24), PA, AB 
(8) 

 

T1. Ej påbörjad 

T2. Genomförs inte under 2020 på grund av 
övergripande ändring i tidsplaner med anledning av 
coronapandemin. 



 

 15 

2020-ff I budget Ta fram policies i enlighet 
med Spectrum, genomgång 
av vad som finns 

 

LiS (40), KH 
(40), OG 

T1. Pågående (20%) 

T2. Pågående 

 I budget Primus/DiMU – migrering 
och uppstart, ta fram 
riktlinjer osv. 

 

KH (200), LS 
(160) 

T1. Ej påbörjad 

T2 Pågående enligt plan (60%) 

Löpande samt särskild 
insats våren 2020 

I budget Föremålsfotografering LS (80)/DJ (200) T1. Påbörjad (5%) 

T2 Påbörjad 

2020 I budget Utbildning av 
personal/studiebesök 

 

KH, LiS (60) 

T1. Ej påbörjad (påverkas av corona) 

T2. Ej påbörjad (påverkas av Corona) 
Löpande I budget Digitalisering av 

fotosamlingarna 
 

DJ 

T1. Pågår enligt plan (påverkas av corona) 

T2 Pågår enligt plan (påverkas av Cororna) 
2020 I budget Digital insamling: Mitt 

Västernorrland, med syfte 
att bredda 
representationen av 
besökare och invånare, 
särskilt barn, och ökad 
delaktighet 
Insamlingen blir publika 
aktiviteter kopplade till 

KH, MoNi, RA, 
ET, JB m.fl. 

T1. Pågår enligt plan 

T2. Pågår enligt plan, efter förberedelser lanseras 
insamlingen inledningsvis i september. 
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utställningar och 
programverksamhet, 

Löpande I budget Forskarbesök och 
förfrågningar 

BW/DJ/LiS (40) 
m.fl. 

 

T1. Avstannat pg av corona 

T2. Fysiska besök, avstannat pg av corona. Löpande 
arbete med att besvara förfrågningar sker via e-post 
och telefon. 
 

2020 I budget Digital 
informationshantering – 
migrering till Primus, 
rapporter, digital 
långtidslagring av diverse 
filformat, med mera 

 

KH, ML, MAN 

T1. Pågår enligt plan (20%) 

T2. Arbete pågår enligt plan, ingår delvis i 
arkivutredningen som inletts i slutet av T2. Blir 
också en uppgift för arkivarie som rekryteras i T3. 
Detta är ett långsiktigt arbete som fortsätter 2021 
och framåt.  

DIGITAL TILLGÅNG 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

Uppföljning av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Kajsa 

2020-ff I budget Migrering 
Primus/Digitalt 
Museum 

Migrering av museets 
digitala samlingar från CA 
till 
Primus/DigitaltMuseum 
enligt beslut 2019. 
Framtagande av nya 
rutiner för registrering. 

KH, JK, BW, ET, 
LiS (Se ovan), OG, 
JU 

T1. Pågår enligt plan (20%) 

T2. Enligt plan, se ovan. 
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Löpande förädling av 
metadata. 

 

2020 I budget Förvaltning av 
nuvarande 
samlingssystem 

 

JK T1. Pågår enligt plan 

T2 Pågår enligt plan 

 

 

2020 I budget Digital strategigrupp 

"Digitala utställningar", 
webbutveckling, 
användande av QR-koder, 
NFC, AR m.m. – digital 
förmedling. Utgår ifrån 
museets digitala strategi. 

 

KH, JK, ET, BW T1. Pågår enligt plan 

T2. Har pausats under T2 på grund av semestrar och 
sjukskrivningar. Återupptas under hösten. 

 

2020 I budget Kunskapskommunikati
on 

Strategisk 
kunskapskommunikation i 
digitala kanaler, kiosker 
m.m. på webb, i sociala 
medier och i 
museet/friluftsmuseet (se 
även ovan). Koordinering 
av redaktionellt material 
internt. 

KH, ET, MN, m.fl. T1. Pågår enligt plan 

T2. Pågår enligt plan. 
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Q2 I budget Utrustning och rutiner 
livestreaming 

Ta fram utrustning och 
rutiner för livestreaming i 
hörsal och andra lokaler 
 

JK, ET, KH T1. Pågår enligt plan (just nu fokus på livestreaming 
i andra lokaler) 

T2. Ett flertal livesändningar har genomförts. Vidare 
arbete planeras under T3 för att förbättra rutiner 
och teknisk kvalitet. 

 

2020- 2021 Översyn i 
budget, export 
av material ur 
portalen bör 
bekostas 
gemensamt av 
länsmuseet, 
Regionbibliotek
et och 
Landsarkivet, 
och export 
hanteras 
separat enl RVN 
2021. 

Kulturarvsportalen 

Utredning och 
genomförande av 
avvecklingen 
av Kulturarvsportal 
Västernorrland i 
samverkan med Kulturarv 
Västernorrland, 
projektgrupp har formats, 
projektplan tas fram Q1, 
2020. Projektet ska vara 
helt genomfört 2021 

Arbetsinsatser: Översyn, 
avveckling, nya förslag på 
lösningar för föreningarna 

 

 

 
 

KH, JK, BW T1. Pågår enligt plan (20%) 

T2 Pågår enligt plan (60%) 
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IT 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

Uppföljning av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Joakim 

Löpande I budget Hosting VMAR 
 

JK T1. Pågår enligt plan 

T2 Pågår enligt plan, (80%) 

 

Q1 I budget Skrivare – se över avtalet 
med Koneo 

JK T1. 100%, avslutat 

T2 se ovan 

 

Q2 I budget IT -ansvar mot externa 
parter 
(Hembygdsförbundet). Ta 
fram rapport och 
beslutsunderlag. 
 

JK T1. Ej påbörjat 

T2. Ej påbörjat 

 

2020 I budget Arkivering/hantering av 
data: Styra museets 
filhantering mot molnet: 
A) Personliga 
lagringsutrymmen, samt 
gemensamma mappar, B) 
Arkivlagring 

JK T1. Pågår enligt plan 

T2. Pågår enligt plan (50%) 

 

Q2 I budget Intranät, ta fram förslag till 
vidareutveckling. 

JK / ET T1. 100%, avslutat 

T2 se ovan 
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Q2 I budget Mätning av kundnöjdhet – 
enkät-iPad i entrén samt i 
Supersju, samt på 
Friluftsmuseet och 
Fritidsbåtsmuseet 
 

JK/ET /KH T1. Ej påbörjat (påverkas av coronakrisen) 

T2. Ej påbörjat (påverkas av coronakrisen) 

 

2020 I budget Utbildningsplan – IT: 
Genomföra utbildningar 
för att öka IT-mognaden 
på arbetsplatsen, 
OneDrive, Teams, 
Windows m.m. 
 

JK / ET T1. Pågående enligt plan, men i nya former pga 
Corona. 

T2. Pågående enligt plan, men i nya former pga 
Corona. 

 

Q2 I budget Studiebesök 
 

JK / ET T1. Ej påbörjat (påverkas av corona) 

T2. Ej påbörjat (påverkas av corona) 

 

Q2 I budget Uppgradering av Klara 
 

JK T1. 10% genomfört. 

T2 90 % genomfört. Återstår bl.a. internutbildning. 

 

Q2 I budget Uppgradering av W3D3 
 

JK T1. 100%, avslutat. 

T2. Se ovan. 
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KONSERVERING 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

Uppföljning av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Anne 

Löpande I budget Publik verksamhet: 
Kunskapskommunikation 
webb och sociala medier 

AB T1. Pågår enligt plan 

T2. Något försenat pga Corona, 5% 

 

Löpande I budget Uppdragsverksamhet 
(genomförande av projekt, 
projektplanering och 
utvecklingsarbete) 

AB 

LiS (120) 

T1. Pågår enligt plan 

T2. Pågående projektplanering, inriktas i 
oktober mot långsiktiga mål. 20% 

 

2020 (ev. 2021) Externfinan-
sierat, LST 

Ulvö kapell – konservering JU/AB 

 

T1. Pågår enligt plan (10%) 

T2. Något försenat, 75% klar 

 

2020 I budget Marknadsföringsinsatser 
och nätverkande 

AB, RA, ET T1. Pågår enligt plan (10%) 

T2. Planerade insatser med stift oktober 
10% 
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2020 I budget Studiebesök – Sörmlands 
museum 
 

AB T1. Ej påbörjat (påverkas av corona) 

T2. Inställt. 

 

2020 Externfinan-
sierat 

Björkåbrukprojekt: 
Ramsele 

AB T1. Ej påbörjat 

T2. Ej påbörjat. 

 

ARKEOLOGI 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig) 

Uppföljning av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Ola 

2020 Externfinan-
sierat 

Uppdragsarkeologisk 
verksamhet 

 

OG, ML, MAN T1. Pågående enligt plan, 33% 

T2. Pågående enligt plan, 33% 

 

2020 Externfinan-
sierat 

Arkeologikurs Hola 
Folkhögskola, sommar 

 

OG, MAN T1. Ej påbörjat, 0% 

T2. Ej genomförd på grund av 
Coronarestriktioner 

 

2020 I budget Svara på remisser OG 
 

T1. Pågående enligt plan, 33% 

T2. Pågående enligt plan, 33% 
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2020 I budget Samlingsförvaltning OG, ML, MAN T1. Pågående enligt plan, 33% 

T2.Pågående enligt plan, 33% 

 

2020 I budget Föredrag OG, ML, MAN 
 

T1. Pågående enligt plan, 33% 

T2. Pågående enligt plan, 33% 

 

2020 I budget Ta mot praktikanter från 
universiteten 

 

OG, ML, MAN T1. Ej påbörjat, 0% 

T2. Ej genomfört då studenten inte hade 
klarat de kurser som behövdes för att göra 
praktiken 

 

2020 Externfinan-
sierat 

Styresholm, översyn av 
gångbroar 

 

OG, MAN, JU, KH 

 

T1 .Pågår enligt plan (5%) 

T2. Inget genomfört på grund av tidsbrist. 
Tekniska avdelningen ska åka dit den 
närmsta tiden för att möjligen ta bort 
skadade delar av gångbroarna. Dessa 
ersätts troligen med grusade gångar i 
framtiden 
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2020 I budget Vidareutbildning/studiebe
sök 

Sandbyborg samt 
seminarier 

OG, ML, MAN, 
AB 

T1. 0% (påverkas av corona) 

T2. Ej genomfört då verksamheten inte fått 
medel 

 

2020 I budget samt 
externfinansiera
t (medel söks 
via 
Länsstyrelsen) 

Kunskapskommunikation, 
webb, sociala medier, podd 
m.m. ”Time team” olösta 
frågor, skicka in. 
Skrivstugor. Maland. 
Rysshärjningarnas 
uppmärksammande 2021. 
Slagfältsarkeologi. Tema 
1700-tal. 
 

OG, ML, MAN T1. Pågår enligt plan, löpande utvecklingsarbete. 

T2. Kunskapskommunikation genomfört. 
“Time team” ej genomfört på grund av 
tidsbrist.  
Kring Maland pågår många arkeologiska 
undersökningar som tillsammans med den 
byggnadsantikvariska dokumentationen 
kommer att användas inom ett projekt med 
fokus på tillgängliggörande för de boende i 
närområdet. 
Medverkan i flera möten om händelserna 
under 1721 med representanter för 
Kulturmagasinet, hembygdsföreningar, 
privatpersoner m.fl. Förhoppnings hinner 
vi med lite slagfältsarkeologi under hösten 
2020, annars under våren 2021  

 

2020 Externfinan-
sierat, medel 
söks från LST 

 

Rysshärjningarna – kort 
insats kring 
slagfältsarkeologi 

OG, PN m.fl. T1. Ej påbörjat. 0% 

T2. Se ovan. 
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2020-ff Externfinan-
sierat, medel 
söks från LST 

 

Ras- och skredprojektet OG, ML, MAN T1. Ej påbörjat, 0% 

T2. Ej genomfört på grund av tidsbrist och 
brist på anslag 

 

2020 Medel sökta 
från Björkå 
bruk 

Rapportskrivning Leif 
Grundbergs material 

PH T1. 100%, avslutat 

T2 

 

2020 Medel sökta 
från Björkå 
bruk 

Sammanställning av 
kokgropar 

MAN T1. 100%, avslutat 

T2 

 

KULTURMILJÖ OCH 
BYGGNADSVÅRD 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

Uppföljning av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Johanna 

2020- I budget Restaureringsarbete 
Murbergets 
friluftsmuseum (ink. 
program  osv.) Se punkt 
under friluftsmuseet 

 

 

JU, JF, PN 
(guider) 

 

 

T1. Pågår enligt plan 

T2. Pågående restaureringar, vissa delar beräknas 
vara klart under 2020 ; Trampmangeln exteriör, 
Kyrkkrog stomme och spis, Handelsbod interiör.  
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2020- Delvis i budget Program och kurser inom 
byggnadsvård (och 
konservering) 

 

Samarbete med 
Träakademien utbildning 

 

 

 

JU, EA, JF, PN 
(guider) 

T1. Pågår enligt plan, formen och omfattningen 
påverkas dock av corona 

T2.  Måleri och konserveringskurs genomfördes i 
samarbete med Träakademien. 

Kontinuerliga inlägg på Instagram och FB har 
kompenserat fysiska träffar. 

Löpande Externfinan-
siering 
 

Uppdrag och remisser JU T1. Pågår enligt plan, löpande med remisser har 
kommit i hela året. Mer och mer fårn de små 
kommunerna. 

T2. Maland, bebyggelsedokumentation pågår, 
beräknas avslutas senast 31 dec. 2020 

Löpande I budget Kunskapsförmedling webb 
och sociala medier, 
Hållbarhet och 
kulturhistoria, fäbodkultur 

 

 

JU, ET T1. Pågår enligt plan, blir ett starkare fokus i digital 
mediaguide i sommar än tidigare tänkt, förstärkning 
pga Corona. 

T2. Inlägg via FB i huvdsak. Uppdatering av hemsida 
pågår. 

Löpande Delvis i budget, 
delvis 
externfinansiera
t (seminarier) 
 

Kommunstödsprojekt, 
nätverkande, 
kunskapsförmedling 
(utbildning och 
seminarier). Samverkan 
med LST. 

JU, T1. Påbörjat. Workshop för politiker och tjänstemän 
och rådgining erbjuds alla kommuner. Har gått ut 
erbjudande, men Corona försenar.  

ÖP-arbete med Härnösands kommun pågår. 
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Uppmärksamma kulturmiljöer i Kramfors har 
initierats. 

T2. Staden tar form genomförs 11 sep enligt plan. 

Löpande Externfinan-
sierat 

Stärka intern samverkan 
inom kulturmiljöområdet, 
pilot Maland och Medeltid 
i länet 

− Bidragsansökan 
inför 2021 
Medeltida 
bebyggelse i länet. 

− Bidragsansökan 
inför 2021, 1700-
tals måleri 

 

JU, AB T1. Pågår enligt plan 

T2. Samarbete med Sundsvalls kommun har inletts, 
Corona-pandemin försenade, beräknas genomföras 
2021. Två planeringsträffar har genomförst. 

Medeltid i länet skjuts på framtid. Nya pengar kan 
sökas 2021. 

2020 I budget / delvis 
externfinansiera
t 

Föredrag, vandringar, 
delvis i samband med 
andra externa ex. 
Sundsvalls museum 
(Maland, 
Bommenvandring i 
Njurunda, 
Byggnadsvårdsföredrag). 

 

JU T1. Genomförs ej pga Corona i nuläget 

T2. Två stadsvandringar i Sundsvall har genomförts, 
en vandring i Njurundabommen genomförts. 20 
deltager/visning. 

Samverkan med Sundsvalls Museum inför 400 års 
jubileum 2021 har initierats. 

2020 Externfinansier
at LST 

Seminarieserie riktad mot 
kulturmiljöbranschen 
(spela in och sända) – 
viktigt med långsiktighet 
och kontinuitet (se fg 
punkt om kommunstöd) 

JU T1. Ej påbörjat 

T2.  
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2020 Externfinansier
at LST 
 

Ulvön – 
renoveringsinsatser, jfr 
under konservering 

JU, AB, JF m.fl. 

 

 

T1. Pågår enligt plan. 

T2. Avslutat, rapportering till LSt kvar. 

2020 I budget Skyltar i länet – skapa en 
grundläggande översikt 
samt plan för inventering. 

Utreda hur museets 
uppdrag bör se ut. Samråd 
med LST. 

 

JU, TH T1. Ej påbörjat 

T2. Samtal kring roller och ansvar pågår kring 
rådgivning och kommunstsöd. 

2020 I budget Katastrofberedskap och 
restvärdesräddning, ta 
fram en plan byggnader 
friluftsmuseet (se ovan) 
 

JU, EA; LS, KH, 
OG, TH 

T1. Ej påbörjat 

T2. Ej påbörjat 

2020 I budget Samverkan med LST kring 
fäboden som kulturmiljö 
(deltagande i program) 

 

JU T1. Pågår enligt plan 

T2. Utbildningsdag planeras, ovisst p g a corona. 

2020 I budget Samverkansråd med LST 
byggnadsminnesinventerin
g, 
delta i planering 

 

JU T1 ej påbörjat 

T2. 
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FRITIDSBÅTSMUSEET 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig) 

Uppföljning av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Robert 

2020 

 

Inom befintlig 
ram 2020 

Färdigställa basutbudet 
genom att komplettera 
befintlig “basutställning” 
med 
rekvisita/utställningsförem
ål, berättelser och 
fördjupad 
kunskapskommunikation 

• Texter till de 
objekt som idag 
saknar 
information 

• Se över 
information på 
engelska 

• Produktion av 
skyltar som saknas 

• Tydliggöra 
proveniensen till 
befintliga båtar 
genom att kolla 
upp historik och 
ägarlängd. I bästa 
fall få tillgång till 
äldre bildmaterial 
mm 

RA + KH, 
utställningsgrupp
en samt ET/JK 

 

T1. Ej påbörjat. Vid årsskiftet flyttas ansvaret över 
till utställningsförvaltning. 

T2. Försening pga sjukdom, följ upp igen T3. 
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• Se över 
Audioguiderna så 
att alla fungerar. 

2020 Bekostas av 
Sjöhistoriska 

FYR 

placeras utanför 
fritidsbåtsmuseet 

Planering och 
genomförande av invigning 

 

 

Henrik + Hans-
Lennart + RA 

T1. Pågår enligt plan. Fyr på plats men kan ej invigas 
under corona. 

T2. Klar. 

2020 I budget Digital insamling 

Digital insamling av bilder 
inom länsmuseets arbete 
med Mitt Västernorrland, 
undertema Fritidsbåtar. 

KH, ET, JK, PA, 
antikvarie 
dokumentation, 
RA, 

T1. Pågår enligt plan. Projektet “Minnen.se” är 
påbörjat och fortlöper. 

T2. Insamling pågår enligt plan, material har 
kommit in under sommaren. 

2020-2022 

Löpande 

Finansierat i 
budget 

Väletablerade 
samarbeten med 
regionalt och lokalt 
föreningsliv 

Projektledare söker upp 
och fångar upp intressen. 

RA T1. PÅgår enligt plan. Kontakt och dialog upprättad 
med klubbar i länet som är anslutna till SBU 

T2. Försening pga sjukdom, följs upp igen T3. 

2020-2022 Förberedelser 
Finansierat i 
budget 

Arbeta för temat Maritimt 
Kulturarv på 
länsmuseet/fritidsbåtsmus
eet 2023 

Ledningsgrupp+R
A 

T1. Ej påbörjat, är planerat att genomföras senare. 

T2. Planeras att genomföras senare 
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Förberedelser för hur 
temaåret ska genomföras, 
jfr med annat temaarbete 
på museet. Koncepttext tas 
fram, ev projekt söks. 

säsongen 2020 Ingen kostnad 
för 
fritidsbåtsmuse
et 

Tillfällig utställning 
från Sjöhistoriska 

Tro Hopp och Kärlek 

 

KH, RA + 
utställningsgrupp
en, PA särskilt 

T1. Pågående enligt plan, men Pga Covid-19 har 
planen förskjutits vad gäller programverksamhet 
och vernissage. Öppnas 19 juni. 

T2. Uppbyggd utställning och enligt plan. Visas igen 
nästa sommar. 

2020-2021 Genomförande NY del av 
basutställning- 
motorhörna 

Ny Motorhörna – på övre 
planet innanför dörren till 
höger ska en motorhörna 
visas. Företrädesvis ska det 
vara utombordsmotorer, 
men även några 
inombordare. Tanken är 
att ha en exposé över 
utombordarens historia 
under 1900-talet, en 
vidareutveckling som 
kommer att ske under 
2021. 

RA + 
utställningsgrupp
en, PA särskilt 

T1. Pågående enligt plan, även om transporterna 
varit svåra att ordna pga Corona. Motorerna 
kommer troligen upp i maj för att sedan arrangeras 
på museet. Det kommer att bli en fin utställning och 
troligen den främsta i Norden enl uppgift. 

T2. Pågående enligt plan, motorerna på plats men 
utställningen först under 2021. 

2020 200 tkr 
Härnösands 
kommun 

Öka 
externfinansieringen 
med projektmedel 

Söka större projekt 

Härnösands 
kommun 

T1. Pågår enligt plan, leds av Härnösands kommun 

T2. Vet ej 
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2020 Enbart gratis 
arr. 

Programutbud 

Utveckla ett programutbud 
för föreningsliv och 
allmänintresserade vår, 
höst och vinter 

Vi har idag kontakt med de 
SBU-anslutna klubbarna 
som finns i länet. 

Förstärka samverkan med 
föreningsliv + sjöhistoriska 
(+ om budget finns kan 
man ta in externa) för 
föredragskvällar Exempel: 
Ester, Anders Vaerneus, 
Lars Andersson, HSS, 
Sundin/dockstavarvet, 
Sjöhistoriska, 
Sjöräddningssällskapet 

De flesta klubbarna har 
ungdomssektioner som vi 
skulle kunna bjuda in och 
erbjuda möteslokaler, 
utbildningslokal etc 

RA, PN, JB, PA T1. Genomförs ej. Pga Covid-19 har all 
programverksamhet lagts på is. Dock genomfördes 
en föreläsning innan restriktionerna kom. Den 
handlade om den unika Archimedesmotor museet 
har och drog en publik på ca 15 pers. 

Digitala engagemangsskapande aktiviteter 
genomförs som alternativ. 

T2. T2 har ej genomförts pga Crona. Det är 
aktiviteter digitalt kopplat till insamlingen som 
genomförts. 

2020 Finns i budget 
under 
sommarsäsong, 
ej utanför 

Program och 
lovprogram 

Utveckla ett programutbud 
för föreningsliv och 
allmänintresserade vår, 
höst och vinter 

RA, PN, JB T1. Pågår enligt plan, lovpengar söks från 
Härnösands kommun 

T2. Försenat pga sjukdom, återupptas i september 
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Program och lovprogram 
för barn och unga - knopar, 
makramé etc som såväl 
yngre som äldre kan göra. 

2020 Finns i budget Sommarbemanning/G
uider 

Guidepärmar: Fortsätta 
utveckla dessa med 
information och 
instruktioner. 

Se till att alla rutiner är på 
plats i dessa pärmar 

Genomföra 
“utbildningsdag” för den 
personal som ska arbeta på 
museet. 

Profilkläder: Det är 
angeläget att museet köper 
in kläder som både 
profilerar personalen men 
även är varma då lokalen 
är sval. Även på 
sommaren. 

RA T1. Pågår enligt plan. Guider /personal till 
sommaren 2020 är ordnad och kommer att arbeta 
mellan den 19 juni till 9 aug. 

T2. Genomfört enligt plan. Utvärdering genomförs 
under hösten. 

2020 + löpande Små resurser 
finns för 
löpande 
uppgradering 

Webben  utvecklas på 
www.vnmuseum.se, Fylla 
på information på webben 

 

ET T1. Pågår enligt plan, Sker löpande 

T2. Pågår enligt plan, sker löpande 
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Senare del av 2020, inleder 
med FYR 

- Skyltning till museet 
måste förbättras, saknas 
skyltning på många 
platser. Inleder med FYR-
placering 

Henrik+RA, PA T1. Ej påbörjats, annat än att fyren är på plats. 

T2. Ej påbörjats, annat än att fyren är på plats. 

2020-2022 Investering i 
mindre lager 
krävs. 

Butik och försäljning 
“merchandise-produkter” 
av olika slag. 

Ta fram en 
betalningslösning som 
fungerar och inte kräver så 
mkt administration 

RA, CS T1. Ej påbörjat, uppskjutet. Vilar pga Covid-19 

T2. Ej påbörjat, uppskjutet. Vilar pga Corona. 

  Lokalen: städningen på 
museet – publika ytorna 

Genomgång av 
tillgängligheten och ev 
märkning av lokalen 

Underhåll och genomgång 
av lampor och teknik i 
lokalen 

Henrik/kommune
n + RA, PA 

 

 

T1. Enligt plan. Ska göras inför öppnandet i juni. 

T2. Ej gått bra under sommaren. Rutiner måste 
verkligen upprättas av kommunen i samarbete med 
fritidsbåtsmuseet. 

 
 

 

 

KOMMUNIKATION 

 

Finansi
ering 

Aktivitet Ansvar för 
genomföran
de och 
delaktiga 

Uppföljning av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Robert 
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Tidplan medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

2020 I budget Media / PR Mynewsdesk 

Ökad exponering Arbeta aktivt 
med tjänsten Mynewsdesk för 
att öka närvaron i media (eter 
och print) 

RA T1. Pågår enligt plan, sker löpande 

T2 Pågående enligt plan 

2020 I budget Mediehantering 

Arbeta med kontakterna med 
lokala mediekanaler som TV, 
Radio och tidningar. Få media 
att rapportera en KORREKT bild 
av museet och vårt uppdrag 

RA LT1. Pågår enligt plan, sker löpande. 

T2. Pågående enligt plan 

2020 I budget Bildbank - Bygga en bildbank 
för museet. Bra bilder med 
bredd och djup för att täcka 
museets behov av bilder under 
året 

RA, ET, CS T1. Pågående enligt plan. Avstämningar löpande på 
kommunikationsmöten under året - Påbörjat och sker löpande 

T2. Sker löpande. 

2020 I budget Mallar Ev komplettera med 
mallar för internt bruk 

Utöka musets mallar och 
underlätta för olika 
produktioner 

RA T1. Pågående. Ny mall påbörjad i mars för specifik 
rapportering – för bebyggelseantikvarierna. 

T2.  Försenat pga sjukdom, följs upp igen T3. 

2020 - I budget Identitetsarbete 

Löpande utveckla museets 
identitet och exponering 

RA T1. Pågående enligt plan. Sker löpande 

T2. Pågående enligt plan. Sker löpande 
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Q1 2020 I budget Kommunikations-strategi 

Revidera och formulera museets 
kommunikationsstrategi. 
Formulerat en genomtänkt 
strategi för kommunikationen 

RA T1. Pågående enligt plan. Sker löpande 

T2. Finns ett utkast som ska slutfröas. Aningen försenat pga 
sjukdom 

Q1 2020 I budget Komm-plan: 

Övergripande Museet i länet 
Friluftsmuseet 

Formulera en översiktlig plan 
för kommunikationen gällande 
museet, museet i länet samt 
Friluftsmuseet 

RA T1. Pågående enligt plan. Sker löpande 

T2. Finns ett utkast som ska slutfröas. Aningen försenat pga 
sjukdom 

 

2020 I budget Annonsering 

Att nå så många som möjligt i 
företrädesvis länet 

Annonsering i print, digitalt. 
Denna annonsering omfattar 
även mindre kanaler och 
sammanhang som infartsskyltar, 
medlemstidningar mm 

RA T1. Pågående enligt plan. Avstämningar löpande på 
kommunikationsmöten under året- Begränsad annonsering 
pga att att programverksamheten ligger nere. 

T2. Pågående enligt plan, fortsatt påverkan pga corona. 

 

 

WEBB OCH 
SOCIALA MEDIER 

 

Finansi
ering 

Aktivitet Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 

Uppföljning  av årligt mål 

Ansvarig för uppföljning: Elin 
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Tidplan (fetmarkera 
ansvarig): 

2020 - löpande I budget Löpande avstämning med Innocode att 
säkerställa funktion och form på hemsidan efter 
att sidan flyttats till nya servrar. Funktionen ska 
inte belasta avtalet utan är ngt som Innocode ska 
säkerställa som hostingleverantör. Löpande 
utvecklingsarbete webb. Löpande utveckla 
hemsidans funktionalitet och form 

ET, RA, JK, KH T1 Pågående enligt plan 

T2 Pågående enligt plan 

VT 2020 I budget Statistik för sociala medier och webb 

Skapa en form för att kunna följa statistiken på 
sociala medier och hemsida, använda oss av 
Google Analytics på ett bättre sätt. 

Att utvärdera aktivitet, vad är det som lockar, 
vilka poster skapar mest intresse och på vis 
utvärdera vad våra besökare vill ha och 
uppskattar. 

ET T1, pågående enligt plan 50% 

T2 Pågående enligt plan 70% 

Hela året I budget Se över vår webb så att den följer 
Webbdirektivet 

Gå igenom Webbdirektivet, vad gäller? Vad 
behöver vi ändra på hemsidan, och vad fungerar? 
Ha en dialog med Innocode. 

Att vår webb ska uppfylla kraven utifrån 
Webbdirektivet 2020. 

ET, Digital tillgång T1, pågående enligt plan 20% 

T2 , pågående enligt plan 50% 

Hela året I budget Utveckla webben, med särskild inriktning 
på Utställningar. 

Digital tillgång T1, pågående enligt plan 33% 

T2, pågående enligt plan 66% 
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Hemsidan behöver utvecklas, särskilt 
Utställningar. Vi behöver komma fram till en bra 
lösning och en form som håller. 

Få en överskådlig, lättnavigerad hemsida där 
besökarna lätt kan hitta information om 
utställningar. 

VT 2020 I budget Presentera material i form av berättelser 
om friluftsmuseet 

Det finns ett stort material om t.ex. Mickels-
Johanna och Friluftsmuseet som måste förpackas 
om och läggas på hemsidan. 

Få ut informationen på hemsidan väl förpackat 
och lättöverskådligt. Det ska finnas där för våra 
besökare att ta del av. 

ET, redaktionsgrupp 
m.fl. 

T1, pågående enligt plan 33% 

T2 , pågående enligt plan 66% 
Genomfört men i mediaguiden 
eftersom detta prioriterades. 

Hela året I budget Kunskapskommunikation 

Kunskapskommunikationen måste utvecklas 
med en tydlig planering över hela året. 

Färdigställd plan årsvis alt. Kvartalsvis för hur 
kunskapskommunikationen ska se ut från 
museet. Det ska finnas utrymme för såväl 
planerade insatser som spontana. 

 

KH, ET T1, pågående enligt plan 33% 

T2. Pågående enligt plan 66% 

BUTIK OCH 
HANDELSBOD 

 

Finansi
ering 

Aktivitet Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 

Uppföljning av årligt mål 
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Tidplan (fetmarkera 
ansvarig) Ansvarig för uppföljning: Kerstin 

 

Q1 & Q3 I budget Inköp av varor både till butik och handelsbod. 
 

KU T1 pågående enligt plan, men nu 
inköpsstopp pga corona. 

T2 Inget inköp till Handelsboden 
eftersom den har varit stängd p g a 
Corona 

2020 I budget, 
oklart 
personre
surser 
under 
2020 

Nytt kassasystem 

Införande av Nytt kassasystem se under adm 

KU, AK T1. Pågående 

 
T 2 Kassaapparaten är inköpt och 
Kerstin & Birgitta får utbildning vid 
olika tillfällen, senare utbildas Louise 
samt extrapersonal av Kerstin 

Q2 I budget Fair Trade challenge fika 

Kerstin skickar material till Elin för hemsida och 
Facebook/Instagram. 

Tipsar Lindas Mat & kafé angående detta 

KU T1. Avslutad, kan ej genomföras med 
challengefika eftersom Lindas kafé har 
stängt p g a Corona 

T2 Ska startas upp igen 

Q3-Q4 I budget Fair Trade kampanj 

Kerstin skickar material till Elin för hemsida och 
Facebook/Instagram. 

KU T1. Ej pågående 

T2. Fairtradekampanjen ska 
genomföras i oktober 

Q1-Q4 I budget Pop up 

Pop-up försäljare i butiken, utveckla konceptet 
tillsammans med hemslöjdskonsulenterna 

KU, BB T1. Pågående enligt plan, men ställs in 
fortsatt pga corona. 

T2 Ska startas upp igen 
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Q1-Q2 I budget Planera och skriva schema för reception och 
Handelsbodspersonal 

KU T1. Avslutad för i sommar 

T2 klar 

Q4 I budget Butikskväll med kvällsöppet och rabatter i 
butiken, 

Glögg och pepparkakor mm 

KU, BB T1. Ej pågående, startar senare 

T2. Kommer inte genomföras p g a 
Corona 

Q4 I budget Göra en adventskalender, erbjuda rabatt på en 
vara varje advent 

KU, BB + ET T1, Ej pågående startar senare. 

T2. Startar 1 advent 

Q4 I budget Inventering butik och handelsbod KU, BB T1. Ej pågående, blir i butiken men ej i 
handelsboden eftersom den är stängd  
p g a Corona 

T2 klar 

2020 Q2 I budget Invigning av Handelsboden efter 
renovering. 

Invigning 6 juni – Jippo! 
Av vår del av handelsboden efter renoveringen. 
Utförare: Louise och Kerstin och Paulin 

LoS, KU, PN, ET, 

 

 

T1. Inställt. handelsboden är stängd p g 
a Corona 

T2. Klar för i år 

Q4 2019 I budget Om Extern aktör sköter kaféet 

 

Kontrakt, samarbete, utveckling 

JS, KU T1. Avslutat. 

Just nu är kaféet stängt p g a Corona 

T2. Extern aktör Lindas Mat & kafé 

KONFERENS OCH 
EVENT 

 

Finansi
ering 

Aktivitet Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 

Uppföljning av årligt mål 



 

 41 

Tidplan (fetmarkera 
ansvarig):  

 
Ansvarig för uppföljning: Louise 

 

2020 löpande I budget Konferenskoncept – Hörsal och Gårdshus 

Se över hur det fungerar samt 
förbättringsåtgärder och marknadsföring 

LoS, RA/ET, T1. Pågående enligt plan. 

T2. Väntar på besked om fortsatt 
verksamhet pga coronaläget. 

Våren 2020 I budget +Paket uthyrning 

Standardmall för +paket  med visning 
(Prästgård, skola, smedstorp) till konferenser och 
affärsbokningar på friluftsmuseet, 

LoS i samverkan 
med JS 

T1. Pågående enligt plan. 

T2. Inga event eller paketuthyrningar i 
nuläget pga Coronaläget. 

2020 Q1-Q2 I budget 

 

Uthyrning av lokaler på friluftsmuseet 

 

Kyrkkrogen, 

utreda kostnad och koncept 

LoS, ledningsgrupp 
samverkan med JU, 
JM/lokalvård, TH 

T1. Utredning pågår. 

T2. Konceptförslag finns för 
Kyrkkrogen men vilar i nuläget pga 
coronaläget. 

2020 Q1-Q4 I budget Utveckla samverkan med Lindas Mat & Kafé LoS, KU, JS T1. Lindas Mat & Kafé stängt pga 
Corona. 

T2. Samarbeta med Linda gällande en 
display med varor från butiken. 

2020, 11 juli I budget 
 

Wendelas kalas 

Planering och genomförande 

Ansvarig LoS, PN 

 

T1. Inställt 

T2. Inget kalas 2020 pga Corona 
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under våren 2020 I budget Utveckla barn- och ungdomspaket 

Ev. Barnkalas med kulturarvstema, ett koncept 
på förslag att ta ställning till 

Ansvarig LoS i 
samverkan med PN 
och ledningsgrupp 
samt JM/lokalvård 

T1. Pågående enligt plan. Planering 
pågår inför 2021 

T2. I nuläget planeras inga 
barnaktiviteter , förslag finns dock från 
Louise inför framtiden. 

 
 

 

 

MURBERGETFRI
LUFTSMUSEUM 

 

Tdplan 

Finansierin
g (externt, i 
budget, 
ofinansiera
t) 

Aktivitet och resurs Ansvarig Uppföljning  av årligt mål 

 

Ansvarig 
för 
uppföljning
: Paulin 
(där det 
inte står 
Jenny eller 
Johanna) 
  

2020, löpande Projektansök
ningar av 
befintlig 
arbetskraft, 
utveckling ej i 
budget 

Besöksmålsutveckling friluftsmuseet 

Ta fram fortsatta underlag till 
externfinansierade projekt 

Utifrån förstudie Kairos Future söka externa 
projekt och samarbeten samt riktat anslag 
för att utveckla friluftsmuseet som 

Ledningsgrupp, extern 
samverkan RVN, 
Härnösand Kommun, HK 
Dest, TH, BW 

Ansvarig för uppföljning: 
Jenny 

 

T1. Pågående. Projekt, 1:1-medel 
sökt, Tillväxtverket. Ansökan 
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kulturarvsbesöksmål och tillväxtskapande 
arena, möjliggöra investeringar i utveckling 

Resurssätts efter styrelsens beslut om ev. 
investeringar, december 2019 

Uppdatering: Strukturfondsmedel söks 
våren 2020, med fokus på regional 
utveckling och tillväxt 

avslogs från RVN. Fortsatta insatser 
planeras. 

T2. Nyansökan inskickad augusti 
2020. 

Sommarsäsongen 
2020 

Finansierat i 
budget, 

Trädgårdsaktiviteter 

Sommarkurser via Härnösands folkhögskola 

Iordningsställande av utomhusmiljöer kring 
gårdarna på friluftsmuseet. 

PN, PA/HEH 

 

T1. Pågående utförs maj-augusti 

T2. Sommarsäsongen avslutad. 
Genomfört enligt plan. 
Folkhögskolan ställde in 
sommarkurser. 

Sommarsäsongen 
2020 

Finansierat i 
budget 

Djurhållning 

Uppdatera tillstånd etc för djurhållning. 

Kontakt med djurskötare 

PN, JM för teknisk del, 
PA/HEH för publik 
teknisk del 

 

T1. Pågående 

Klart med djurskötare 

Tillstånd klara i maj 

T2. Avslutat och väl genomfört för i 
år. 

Sommarsäsongen 
2020 

I budget Museivärdar sommar 

Påbörja rekrytering i januari 

Göra schema 

Introduktion 

Arbetskläder och rekvisita 

PN, JS, JU/JF T1. Pågående 

Rekrytering avslutad 

Museivärdarna arbetar 7 juni – 23 
augusti 

T2. Avslutat och väl genomfört för i 
år. 
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Berättelser för guider 

 I budget Friluftsmuseets miljöer inför 
sommaren 

Iordningsställande, städ + avslut 

PN, LiS, JU LoS, AKE/ 
MN 

Tekniska? PA/HEH? 

T1. Pågående 

Vårstädardag 11 maj 

T2. Avslutat och väl genomfört för i 
år. 

 I budget Myckelgensjö 

Förbereda sommaren 2020: inventera behov 
av åtgärder + förbereda publika insatser 

Rekrytering guide + samverkan 
byaföreningen 

Avtal teknisk tjänst, omförhandlas 

PN, JU, JM T1 Pågående 

Aktivitet planerad 6/5 och 27/5 

Samverksansavtal med 
byföreningen blir klart 27/5 

T2. Avslutat och väl genomfört för i 
år. Dock har Myckelgensjö hållit 
stängt under sommaren. 

 I budget Ulvö Kapellag 

Samverkan med Ulvö Kapellag, publikt och 
vad gäller underhåll. 

Nytt avtal behöver skrivas 

PN, i samverkan med JU 
och JM 

T1. Påbörjat och pågående enligt 
plan 

T2. Säsong genomförd. Fungerat 
väl. 

 I budget Vävstugan 

Skriva nytt hyresavtal + verksamhetsavtal 
med Vävstugan+ planera aktiviteter 

PN, JS, TH T1. Corona påverkar verksamheten. 
Inget verksamhetsavtal2020. 

Hyresavtal på gång TH 

T2. Hyresavtal klart. Verksamheten 
klar för i år. 
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 I budget Trädgårdsföreningen 

Skriva nytt avtal med Trädgårdsföreningen + 
planera aktiviteter 

Jord beställs och körs ut av tekniska 

PN, JS i samverkan med 
JM 

T1. Pågående 

Samverkansavtal klart. 

Trädgårdssäsong maj-augusti 

T2. Avslutat och väl genomfört för i 
år. 

 I budget Kommunikation 

Informations- och kommunikationsmaterial 
inför säsongen 

PN, RA, ET, CS T1. Pågående. Ska vara klart 15/5 

T2. Avslutat och väl genomfört för i 
år. 

 I budget Invigning av Handelsboden 6 juni 

Oklart om invigning kan vara 6 juni pga 
problem med vatten på området 

PN, KU, LoS 

 

T1. Inställt. Pga Corona kommer 
handelsboden inte att vara öppen 
2020. Invigningen skjuts till 2021 

T2. Inget mer i år. 

 Externfinansi
erat 

Samarbete Wendelas födelsedag PN, KU, LoS 

 

T1. Pga Corona är kalaset inställt. 

T2. Inget Wendelas kalas i år. 

 I budget Statistikinsamlingen för friluftsmuseet Ansvarig: PN (ansvar för 
att det görs) JK/ET 
(digital form) 

T1. Pågående. Räknas vi varje 
visning och publik aktivitet. 

T2. Löpande. Nytt sätt att föra 
statistik fungerar väl. 
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TEKNISKT 
UNDERHÅL
LOCH 
FASTIGHET
SFÖRVALTN
ING 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvariga Uppföljning  av årligt mål 

 

Ansvarig för uppföljning Thomas H 

 

Hela året I budget Fastighetsförvaltning mark 

Framtagande av förvaltningsplan 
för mark/väg/park i syfte att 
skapa underlag för förvaltning av 
parkmiljö gällande tidsåtgång 
samt behov av externt arbete 

Mål: Att tydliggöra tekniskas 
åtaganden för mark/väg/park. 
Effektivisera insatser och 
kostnader. 

KK/TH T1. Pågående enligt plan. Löpande, slutbesiktning februari-Dec 

T2. Pågående, inventering och underlag samlas in under höst 
2020 33% 

HT 2020 

Sept.-okt 

I budget Hållbara verksamhetslokaler 

Lokalanpassning, invändig 
renovering av verkstadsmiljö 

Mål: Skapa en god arbetsmiljö i 
verkstadsmiljö 

TH, FN, T1. Pågående enligt plan. Löpande vid byggmöten, 
slutbesiktning okt 

T2.Pågående, Kontor och samlingsrum avslutat, resterande 
något försenad pga nya förutsättningar och tydligare mål. 

HT 2020 I budget, externt Hållbara verksamhetslokaler TH T1. Pågående enligt plan. Löpande i lokalstyrgruppen 

T2. Kontorsmiljö skapad i verkstadslokal. Focus på 
kontorsmiljö för Kulturmiljöpersonal i Melinderska. 
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kontor ska tekniska ha i 
Melinderska tillsammans med 
kulturmiljöpersonal 

Mål: Skapa kontorsmiljö för 
tekniska med en god arbetsmiljö. 

Utvärdering oktober 2020 

Hela året I budget Fastighetsförvaltning mark 

Underhåll av mark/väg/park enl 
plan 

Mål: Behålla god tillgänglighet för 
friluftsmuseet 

Ansvarig: TH 

Genomföran
de: FN, KK, 

T1. Pågående enligt plan. Löpande 

T2. Pågående enligt plan. Löpande 

Hela året I budget Fastighetsförvaltning 
fastighet (förvaltar, 
underhåller, ej nybygg eller 
nyrenov) 

Åtgärda felanmälningar i 
friluftsmuseets lokaler 

Mål: Behålla en god arbetsmiljö 
och tillgänglighet 

Ansvarig: 
TH, 

Genomföran
de: FN, KK, 
TH 

T1. Pågående enligt plan. Löpande under året 

T2. Pågående enligt plan. 

Hela året I budget Fordon 

Service och underhåll av museets 
vagnpark samt utvärdera behov av 
framtida fordon 

Mål: Behålla en god arbetsmiljö 
och tillgänglighet 

FN T1. Pågående enligt plan. Löpande. En större långsiktig översyn 
behöver göras. 

T2. Pågående enligt plan, långsiktig översyn under utvärdering 



 

 48 

Hela året I budget Lokalvård 

lokalvård i museets samtliga 
lokaler samt utvärderar sedan 
arbetet. Dels en tjänst internt + 
köper in lokalvård externt. 

Skapa ett hållbart och 
kostnadseffektivt arbetssätt 

TH/MiN T1. Pågående enligt plan. Löpande 

T2. Pågående enligt plan. Fungerar väl. Ska utvärderas inför 
nästa år. 

Sommar 2020, 
eventuellt om 
tid finns över 

I budget Återvinning 

Nybyggnation av större 
återvinningsbod på museets 
baksida 

Mål: Skapa bättre förutsättningar 
för återvinning 

TH T1. Pågående enligt plan. Löpande och i lokalstyrgrupp 

T2. Avslutat.  

 
 

 

PROGRAM 
& 
MÖTESPLA
TS 

 

Tidplan 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig): 

Uppföljning av årligt mål 

 

Ansvarig för uppföljning: Paulin (förutom där 
annan person är utskriven) 
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2020 I budget Museivärdar – utveckla 
värdskapet 

• Utveckla bemanningen 
med värdar och 
funktionärer 

• Kompetensutveckla inom 
värdskapet 

 

Ansvariga: 
JS/KH/ 

 

Genomförande: 
PN/KU/BB/LoS 

 

Ansvarig för uppföljning: Jenny 

 

T1. Pågående enligt plan, även om museet stängt på 
torsdagskvällarna pga personalbrist under Corona. 

T2. Pågående enligt plan, har museivärdar under helger. 
Planeras inför 2021 då fler ska fungera som museivärdar. 
Kompetensutveckling bör planeras. 

2020 I budget God Struktur för 
programverksamhet 

• Rutin och form för 
samverkan med externa 
aktörer. 

• Implementera fungerande 
arbetssätt. 

• Lokaler för 
programverksamhet 

 

Ansvariga: PN, JB 

 

 

T1. Rutinerna är etablerade. 

Året började bra men pga av Corona har nästan alla 
program under april ställts in eller flyttats till hösten. 

Med anlednings av Corona genomförs endast program som 
är utomhus. 

Riskanalys för alla program genomförs enl FHM mall. 

T2 

2020 I budget Form och rutin för bokning av 
visningar 

• Fungerande 
Guidematerial 

• Rutin och form för 
bokning 

• Visningsutbud 

Ansvariga och 
genomförande: 
JS, PN, JB, i 
samverkan med 
utställningsgrupp
en 

Ansvarig för uppföljning: Jenny 

T1. Pågående enligt plan, material tas fram 

T2. Behöver ses över så att alla delar fungerar. Och att vi 
har material för guidningar. Återsamling kring detta i 
ledningsgruppen under hösten. 
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• Lista med utförare 

2020-2023 I budget Nationaldagen 

Planering och genomförande av 
nationaldagsfirandet i samarbete 
med Härnösands kommun. 

Invigning av nyrenoverade 
handelsboden samma dag. 

PN, JB, JM + 
teknisk resurs för 
genomförande 

 

 

T1. Genomförs ej, ej budgetintäkt.  Pga Corona kan firandet 
inte genomföras som vanligt. Länsmuseet ej delaktig i 
digital planering, sköts av andra. 

T2. Avslutat för i år 

2020 I budget Midsommarafton 

Planering och genomförande 

• Vidareutveckla 
samarbetet med 
Murbergsgillet, 
Öbackaringen. 

• Samverkan med 
kommunen. 

• Samordningen med Birka 

PN, JB, JM + 
teknisk resurs 

 

 

T1. Inställt. Pga Corona kan firandet inte genomföras som 
vanligt. Alternativa digital a lösningar diskuteras. 

T2. Avslutat för i år 

 

2020 I budget Murbergsstämman och 
Hembygdens dag 

• Utveckla samarbetet 
• Bra scenprogram och 

aktiviteter 

• Tydliga roller mellan 
föreningar/museet 

PN, JB, JM + 
teknisk resurs 

T1. Inställt. Pga Corona kan programmet inte genomföras 
2020. 

T2. Avslutat för i år. 
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2020 I budget Internationella festen 

• Utveckla samarbetet med 
5i12. 

• Tydliggöra syftet med 
dagen och hur 
matsäljarna anmäler sig. 

• Det finns plats för max 25 
matstånd. För att bereda 
plats för så många olika 
nationaliteter som möjligt 
behöver det sättas en 
gräns för hur många 
deltagare som kan 
komma från samma land. 

PN, JB, + teknisk 
resurs 

T1. Pga Corona kan Internationella festen inte genomföras 
2020. 

T2. Avslutat för i år. 

 

2020-2023 I budget Julmarknad på 3:e advent 

Marknad på torget, aktiviteter och 
öppet i gårdarna på 
friluftsmuseet. 

Utvecklingsprojektet “Julmarknad 
2019ff” fortsätter. 

PN, JB, JM + 
tekniska resurser 

Alla på museet 

 

T1. Pågående enligt plan.  
Uppdaterade kriterier för försäljning. 

T2. Ingen julmarknad planeras pga 50-regeln. Avslutat för i 
år. Andra julaktiviteter planeras. 

2020 I budget Konserveringens dag Ansvariga: PN, 
AB, KH 

 

Genomförande: 
KH, AB, LiS, ET, 
PA/HEH 

T1. Ej påbörjat. Programmet är i oktober 

T2. Planering påbörjad 
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2020 I budget Byggnadsvårdsdag Ansvarig: PN, JU 

 

Genomförande: 
PN, KH, AB, LiS, 
ET, JF, JU, 
HEH/PA 

T1. Pga Corona kan programmet inte genomföras. 

T2. Avslutat för i år 

2020 I budget Samernas nationaldag Ansvarig: PN, 
KH 

 

PN, JB, KH, AB, 
LiS, ET, PA/HEH 

T1. Avslutad 

Dagen uppmärksammades med temavisning i 
basutställningarna samt filmvisning i hörsalen 

T2. Avslutad för i år 

2020 I budget Kulturschlaget Sång, musik, 
konst, poesi, mm. Av och med 
ungdomar med 
funktionsvariation. 

Tillsammans med Kultur-Rycket, 
ABF och Härnösands kommun. 

 

Ansvarig: PN 

 

Genomförande: 
PN, JB, PA/HEH 

T1. Pga Corona är programmet framflyttat till oktober 

T2. Genomförs ej pga Corona 

 

2020 I budget Sportlov 

Aktiviteter för lovlediga barn och 
ungdomar. 

Filmvisning med Murbergets 
barn- och ungdomsfilmstudio 
med SFF 

Ansvarig: PN 

 

Genomförande: 
PN, JB, AKE/Mia. 
PA/HEH 

T1. Avslutat 

Utomhusaktiviteter, pyssel inomhus samt lovbio i hörsalen. 

T2. Avslutat och genomfört 
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2020 I budget Påsklov 

Aktiviteter för lovlediga barn och 
ungdomar. 

Filmvisning med Murbergets 
barn- och ungdomsfilmstudio 
med SFF 

Ansvarig: PN 

 

Genomförande: 
PN, JB, AKE/Mia, 
PA/HEH 

T1. Avslutat 

Utomhusaktiviteter, 

Pga Corona inget pyssel inomhus och inställd lovbio. 

T2. Avslutat och genomfört. 

 

2020 I budget Sommarlov 

Aktiviteter för lovlediga barn och 
ungdomar. 

Filmvisning med Murbergets 
barn- och ungdomsfilmstudio 
med SFF 

Ansvarig: PN 

 

Genomförande: 
PN, JB, AKE/Mia, 

PA/HEH 

T1. Pågående 

Utomhusaktiviteter planeras för v. 25-34. 

Pga Corona utgår lovbio. 

T2. Avslutat och väl genomfört. 

2020 I budget Höstlov 

Aktiviteter för lovlediga barn och 
ungdomar. 

Filmvisning med Murbergets 
barn- och ungdomsfilmstudio 
med SFF 

Ansvarig: PN 

 

Genomförande: 
PN, JB, Mia, 
PA/HEH 

T1. Ej påbörjad 

T2. Planeras. Fortsatt mest utomhusaktiviteter pga Corona. 

2020 I budget Jullov 

Aktiviteter för lovlediga barn och 
ungdomar. 

Filmvisning med Murbergets 
barn- och ungdomsfilmstudio 
med SFF 

Ansvarig: PN 

 

Genomförande: 
PN, JB, Mia, 
PA/HEH 

T1. Ej påbörjad 

T2. Planeras, fortsatt mest uteaktiviteter pga corona 
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2020 I budget Program på friluftsmuseet 

Aktiviteter för barn, 
Byggnadsvård – publikt 

Guidningar 

Vigsel – program 

Samverkan med föreningar och 
organisationer. 

PN, JB, HEH/PA 
mfl inblandade 
från olika 
områden 

T1. Påbörjad 
Pga Corona endast utomhusaktiviteter. Färre arrangemang. 
Fokus på aktiviteter för barn samt visningar utomhus. 

T2. Avslutat och väl genomfört i sommar. 

 

2020 I budget Programverksamhet i 
huvudbyggnaden på 
torsdagskvällar och helger. 

Samverkan med föreningar och 
organisationer. 

Aktiviteter för barn 

Aktiviteter i anslutning till våra 
utställningar. 

PN, JB, HEH/PA 
museivärdar 

T1. Året började bra men pga av Corona har nästan alla 
program under april ställts in eller flyttats till hösten. Det är 
få besökare och pga personalbrist är det stängt på 
torsdagskvällarna.Med anlednings av Corona genomförs 
endast program som är utomhus. Risk-analys för alla 
program genomförs enl FHM mall. 

T2. Torsdagskvällarna har varit stängda på museet och 
kommer att vara det resten av hösten pga corona. 

2020 I budget Filmstudio Murberget 

Filmvisning 8 ggr per år i 
samarbete med Härnösands 
folkhögskola. 

Ansvarig PN, JB, 

 

Genomförande: 
museivärdar 

T1. Vårens filmstudio fick avslutas tidigare pga corona. Ny 
omgångplanerasför hösten. 

T2? 

HEMSLÖJD
SKONSULE
NTVERKSA
MHETEN 

 

Finansiering 
(externt, i 
budget, 
ofinansierat) 

Aktivitet och resurs Ansvar för 
genomförande 
och delaktiga 
medarbetare 
(fetmarkera 
ansvarig) 

Uppföljning av årligt mål 

 

Ansvarig för uppföljning: Annso och Anna 
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Tidplan 

Hela året I budget Slöjd kommer lastad 

Hemsidan ska enligt plan 
kontinuerligt fyllas på samt 
korrigeras 

 

Mål: Att skolans 
slöjdundervisning innehåller 
större mått av ”hemslöjd” 

Ansvariga och 
genomförande: 

AG, AZ 

 

Objektanställda 
på arvode 

T1. Pågår, försenat. 40 % 

T2. Pågår. 

Under 
utställningsper
iod feb-aug 

I budget Programverksamhet 
vävutställning/Supersju 

 

Mellanstadie- högstadieklasser 
från grundskolor, specialskola 
(Kristina) och särskolor bjuds in 
till guidning i utställning samt 
slöjdworkshop 

 

Mål: Ökad kunskap /inspiration 
kring vävteknik uråldrig 
grundläggande slöjdteknik samt 
modern, utvecklingsbar 
uttrycksform 

Ansvariga och 
genomförande: 

AG, AZ 

T1. 0%.     All programverksamhet hemslöjd from 16 mars  
har ställts in pga Corona. 

T2. Programverksamhet med vävtema har genomförts 
utomhus. Målgrupp f.a barn och unga, men också 
familjeinriktat.  
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Mars-okt I budget + 
deltagar- 

Avgifter 

Slöjdfolket 
handledarutbildning: 

6 dagars utbildning för blivande 
handledare inom slöjd för barn 

 

Mål: Skapa tillräckligt många 
länsaktörer redo för skapande 
skolaförfrågningar, slöjdkurser, 

slöjdverksamhet för barn mm 

Ansvariga och 
genomförande: 

AG, AZ 

T1, pågår enligt plan 33 % 

T2. Pågår enl plan. Hittills 66 % genomfört 

Jan-maj I budget Kultur Crew 

I samarr med Riksteatern o 
Scenkonstbol utbilda en grupp 
ungdomar i arrangörsskap 

 

Mål: Att fler ungdomar tar plats 
som arrangörer 

Ansvariga och 
genomförande: 

AG, AZ 

T1. Om nya projektmedel  20/21 beviljas, har vi nu 
genomfört 40 %. Om inte, 100%. 

T2. Vår arbetsinsasts i Kultur Crew  färdigt genomförd och 
avslutad. 

Hela året I budget Skapande skola: 

Deltar i utbudsdagar, underhåller 
kontakter med kommunernas 
Skapande skola- samordnare 

 

Mål: Att slöjden får större andel 
av skapande skola-uppdragen än i 
nuläget 

Ansvariga och 
genomförande: 

AG, AZ 

T1. Vårens planerade utbudsdag inställd. Pga Corona. 
återstår att se om höstens utbudsdag blir av. 

T2. Inväntar besked om utbudsdagar i höst.   
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Sommarhalvår
et 

I budget Efterdyning Arctic Wood 
NetWork: 

 

Stolpverkskurs på Murberget, juli 

Näverseminarium, Norge, juni 

 

Mål: Att dra nytta av kontakter 
och samarbeten från proj. AWNW 
i fortsatta utvecklingsarbetet med 
materialet trä. 

Ansvarig:AG 

 

(Behöver hjälp av 

CS, HEH/PA - 
behöver 
definieras i 
omfattning) 

T1. 10 % Planering genomförs, trots att genomförandet är 
osäkert pga Corona. 

T2. Aktiviteterna helt inställda pga corona. 

Maj-dec I budget Vävprojekt 

 

Utbildningsdagar för vävstugor 

 

Mål: Kompetenshöjning i att tolka 
historiska vävar och själv kunna 
sätta upp kopia 

Ansvarig och 
genomförande: 

AZ 

 

T1. Skjuts upp till annat år pga Corona- 

T2. - 

 

 

Höst 

 

 

I 
budget/deltagar
avgift 

 

Mönstergruppen 

Fortbildningsträff med 
nätverksgrupp 

Mål: Stärka entreprenörskap och 
nätverk 

 

Ansvariga och 
genomförande: 

AG, AZ 

T1, 0 % 

T2. Fortbildningsträff i sep genomförs 2020 ma av Cororna. 
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Höst I budget Inventering verksamheter och 
lokaler 

Se över befintliga/obefintliga 
slöjdverksamheter o slöjdlokaler i 
länet 

Mål: På sikt öka regionala 
närvaron 

i form av slöjdverksamhet på 

fler orter 

Ansvariga och 
genomförande: 
AG, AZ 

Ev 1 obj.anställd 

T1. 0%, 

T2. Inventeringen kommer genomföras senhösten. 

Hela året I 
budget/deltagar
avgifter 

Kurser, slöjdkvällar, workshops, 
SLÖJDBANG 

Löpande verksamhet 

Inspirera till och erbjuda 
möjlighet att själv få slöjda för alla 
intresserade 

Ansvariga och 
genomförande: 

AG, AZ 

Genomförande: 
PN, PA, CS, HEH 

T1. Pågår enligt plan, 35% Några öppna slöjdkvällar under 
våren har ställts in pga Corona. 

T2. Den öppna programverksamheten stängd året ut pga 
Corona. Intresset för digitala slöjdträffar har undersökts, 
men intresset är obefintligt bland tillfrågade slöjdare. 

Maj-juni I 
budget/deltagar
avgifter 

VÄVkurs avancerad, i Åvike 
Herrgård 

Ansvarig och 
genomförande: 
AZ 

Genomförande: 
Objektan- 

ställd 1 pers 

Tekniska, CS 

T1. Inställd pga Corona 

T2 

 
 
 





§ 32 e/ Information om museibyggnaden

2020-09-18

Stora utmaningar i museibyggnaden:

• Verksamheten riskeras eftersom museibyggnadens klimatanläggningar, sprinkler 
och brandskydd inte sköts. Därmed är våra stora museisamlingar oförsäkrade, 
eftersom de inte försäkras av vår försäkring om inte brandskyddet fullt ut fungerar.

• Kraven som Länsförsäkringar ställer på regionens försäkring går ut på att det inte finns tillräckligt 
brandskydd i våra magasin, men vi kan inte åtgärda dessa krav om vi inte får tydliga riktlinjer från 
regionen om åtgärder (inkl att sprinklerutredningen måste slutföras och åtgärder göras). 

• Klimatkraven klaras inte i våra magasin, arkeologiska samlingar riskerar att förstöras, 
luftfuktigheten är katastrofalt hög. I detta magasin förvarar vi bl.a. arkeologiska föremål som är 
skyddade genom Kulturmiljölagen och ska bevaras för eftervärlden på ett säkert sätt. Om detta 
inte sköts kan museet bli skadeståndsskyldigt. 



2020-09-18

Investeringsbehov relaterat till fastighet:

• Brandskydd, omflyttningar i magasin, bygga om hyllsystem, etc. 
• Inbrottslarm, finns inga reservdelar, måste köpas in nytt.

• Friluftsmuseets underhåll och utveckling: byggnader, avlopp, el/värmesystem –
kommer att vara nödvändigt att byta

• Belysning – byta gamla värmekällor till LED i alla utställningar
• Spjutegårdens upprustning/affärsverksamhet

• Förslag på investeringar tas fram i budgetförslaget i december, dock svårt att komma 
vidare kring brandskyddet så länge regionfastigheter inte gör utredningarna.



Styrelsemöte Länsmuseet Västernorrland den 18/9 2020 Bilaga 30 

Åtgärdsplan för Västernorrlands museum med anledning av Corona-
viruset. 2020-09-07 
 
Aktiva, nu gällande åtgärder 
 
Vi följer gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, vår arbetsgivarorganisation Sobona 
och företagshälsovård Previa m.fl.  

Planen uppdateras löpande och ny riskanalys görs i krishanteringsgruppen varje vecka eller oftare. 
Information förmedlas till alla medarbetare löpande.  

Kontakta din chef eller ditt skyddsombud om du är orolig eller har frågor. 

 

• Om en medarbetare misstänks vara smittbärare finns möjlighet att skicka hem denne med 
lön i väntan på resultat av beordrad läkarundersökning/läkarutlåtande. 

• Undvik att röra vid ansikte eller ögon  
• Undvik handhälsning och övrig nära kontakt med andra människor på arbetsplatsen och vid 

externa möten 
• Undvik nära kontakt med sjuka människor 
• Håll avstånd till andra både inom och utomhus 
• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten upprepade gånger under dagen. 
• Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk 
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra - även vid lindrigare symptom 

som hosta, halsont, huvudvärk mm. OBS! Du ska vara symptomfri i 2 dagar innan du går till 
jobbet igen. 

• Alla som tillhör riskgrupp eller är extra infektionskänsliga rekommenderas att hålla kontakten 
med sjukvården och följa deras rekommendationer. 

• UD avråder från icke nödvändiga resor till vissa länder, se uppdaterad information på 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/ 

På Västernorrlands museum gäller följande: 

• Alla besökare räknas i entrén och det får ej vara fler än 35 externa besökare i byggnaden. Om 
det skulle inträffa att gränsen nås släpps inte fler besökare in. Entrédörren är låst och 
besökarna får ringa till receptionen för att bli insläppta. 

• På Fritidsbåtsmuseet tillåts max 20 samtidigt, max 6 personer samtidigt i utställningen Tro 
hopp och kärlek.  

Publika program 

All verksamhet som KAN genomföras utomhus genomförs utomhus 

• Vi kan ta emot avgränsade publika program inomhus utöver de totalt 50 i museibyggnaden 
om anvisade lokaler används, man följer deltagarbegränsningar samt att det finns en 
ansvarig funktionär för varje program. Den ansvarige ser till att hygien följs och att avstånd 
hålls samt att gruppen hålls isär från eventuella andra grupper och enskilda besökare. Varje 
programpunkt måste vara känd av chef och Paulin/Jonas. 



Styrelsemöte Länsmuseet Västernorrland den 18/9 2020 Bilaga 30 

Förslag på lokaler inkl utövare/personal etc. 
Hörsalen: max 40 personer 
Gårdshuset: max 10 personer 
Kyrkan: max 25 personer 
Entrén: max 10 personer 
Utomhus: för guidningar etc är det max 15 deltagare som gäller, men publika program 
utomhus kan ha fler deltagare om avstånd kan hållas (max 50 förstås) 
 
Varje programpunkt behöver godkännas av närmaste chef i samråd med Paulin/Jonas. OBS, 
gäller även skolklasser etc 

Skola/förskola 

• Måste förbokas om en klass eller grupp vill vara själva i lekrum eller i utställningarna. De 
måste ha lärare med sig. Gäller enbart utöver öppettid kl 10-11. Tis-fre 

Externa gäster inomhus 

• 2 externa gäster för möten etc. på enskilt kontor eller i undantagsfall mötesrum (om avstånd 
kan hållas). Digitala möten med gäster och samarbetspartners är bäst där det är möjligt.  

• Inga besökare i våra arbetslokaler i övrigt. 
• Konferenser – vi kan börja ta emot konferensbokningar igen. Max 40 pers i Hörsalen och max 

10 pers i Gårdshuset. 

Externa gäster utomhus 

• Utescenen upplåts och kan bokas på eget ansvar  

Interna möten  

• Upp till 6 personer går det bra att träffas fysiskt. Om du har behov av ett fysiskt möte med en 
något större grupp, då ska det förankras i förväg med chef. Gårdshuset och Hemsön fungerar 
i nuläget för detta, samt även Hörsalen. Hörsal och gårdshus prioriteras för 
programverksamhet, men kan också användas för interna möten om det redan är bokat i 
Hemsön.  

• Digitala möten för alla större möten. 

Nytt personalrum 

• 8 samtidiga sittande i personalrummet, vad gäller kaffekö; se till att hålla avstånd. Tills 
personalrummet lanseras så är det Wulkanska som gäller.   

Tjänsteresor och bilar 

• Tjänsteresor ska undvikas i möjligaste mån. Nödvändiga tjänsteresor som ändå ska utföras 
ska förankras i förväg med chef och en riskbedömning med åtgärdsplan tas fram. Max 2 
personer per bil vid samåkning. 

• Vi avstår från att delta i konferenser om det inte är digitala konferenser 

Arbete på distans 

• De som kan och har tillåtelse från chef jobbar hemma när det är möjligt. Detta gäller fram till 
31 december. 
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Eventuella kommande åtgärder: 
• Stänga museet för publika besök 

Om personalen insjuknar (bortfall): 
• Övertid 
• Extra personal, köpa in tjänst 
• Tillfälligt förändrade arbetsuppgifter 

 

Karensavdraget slopas från 11 mars 2020. För arbetsgivaren innebär det inga ändringar, 
arbetsgivaren betalar sjuklön och gör karensavdrag. Den anställde ansöker om ersättning för 
karensavdraget i efterhand från Försäkringskassan. Läkarintyg behövs inte förrän efter 21 dagar, 
ändringen gäller från 13 mars 2020 och tillsvidare. Regeringen kommer med nytt beslut om när 
reglerna om läkarintyg ska återinföras.  Det är viktigt att komma ihåg att både sjukanmäla sig till sin 
chef och receptionen och även att friskanmäla sig på samma sätt när man är tillbaka på arbetet. 

Från 19 mars behöver man inte skicka in läkarintyg efter sju dagar när man är hemma för vård av 
barn och får tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Tillfällig föräldrapenning utgår endast 
om barnet är sjukt eller är smittbärare.  

Om barnet har fyllt 12 år men inte 16 år behövs fortfarande läkarintyg från första dagen för att för 
tillfällig föräldrapenning. Ett undantag från kravet på läkarutlåtande införs under perioden 25 april 
2020 till 30 september 2020, behovet ska fortfarande styrkas men det får även göras på annat sätt än 
genom ett läkarutlåtande. 

Om det blir nödvändigt för förskolor/skolor att stänga för att begränsa smittspridningen kan föräldrar 
som behöver avstå arbete för att vårda barnet få tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan, det 
gäller även om skolorna är stängda och undervisning sker på distans. Ersättningen är ca 90% av den 
dagersättning man normalt får i tillfällig föräldrapenning. Regeln gäller från 25 april 2020 till som 
längst 30 september 2020. 

Folkhälsomyndigheten har 10/3 ändrat sin bedömning gällande risken för smittspridning i Sverige av 
corona/covid19. Risken bedöms nu som mycket hög. Det är mycket viktigt att smittspridning hindras 
genom att vi följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger. 

From 29/3 förbjuds allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer i 
Sverige enligt ordningslagen. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse med 
sex månader. Antalet personer, dvs. fler än 50, följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 
Beslutet gäller tills vidare. 

Sveriges Museer tolkar att museernas publika verksamhet omfattas av 50-regeln. Sveriges Museers 
rekommendation är att museerna inte får samla fler än 50 personer samtidigt i sin publika 
verksamhet. Detta antal personer inkluderar egen personal i den publika miljön, såsom guider, 
kassapersonal etc. Sveriges Museer rekommenderar museerna att ha en räknare som säkerställer 
antalet besökare så att det inte blir fler än 50 personer samtidigt. För friluftsmuseer eller liknande 
gäller rekommendationen där besökarna befinner sig i en lokal. 



Policy för kompetensutveckling och 
kompetensförsörjning 

Introduktion 
 

Begreppet kompetens betyder i detta sammanhang organisationens och individens förmåga att lösa de 
uppgifter som ska lösas i verksamheten. Kompetens är också organisationens och individernas 
förmåga att inhämta, använda och sprida kunskap. Kompetensutveckling är de olika former av lärande 
eller aktiviteter som syftar till att öka förmågan hos individen och organisationen att uppnå 
verksamhetens mål och visioner. I begreppet kompetensförsörjning inkluderas alla de aktiviteter som 
har till uppgift att attrahera, behålla, utveckla och avveckla personal.  

Medarbetarnas kompetens är avgörande för hur väl organisationen lyckas nå förväntade resultat. 
Medarbetarnas kompetens kan ses som organisationens humankapital, och behöver förvaltas och 
utvecklas. Västernorrlands museum ska vara en attraktiv arbetsgivare vilket innebär att medarbetarna 
väljer att arbeta kvar och rekommenderar andra att söka arbete hos oss.  

Verksamheten ska utvecklas utifrån de behov som finns i organisationen idag, men också de behov 
som kommer att finnas i framtiden.  

Det är viktigt att museets arbete med kompetensutveckling och kompetensförsörjning är icke 
diskriminerande och arbetar aktivt med diskrimineringsgrunderna. 

Museets policy för kompetensutveckling och kompetensförsörjning samverkas i Samverkans- och 
arbetsmiljörådet och informeras styrelsen. Den årliga kompetensplanen samverkas i Samverkans- och 
arbetsmiljörådet. Då budgeten inte beslutas förrän vid årsskiftet är det inte möjligt att i förväg besluta 
en budget för den årliga planen, även om förslag ska läggas.  

Syfte 
Syftet med denna policy är att säkerställa att organisationen har tillräcklig och rätt kompetens i 
förhållande till verksamhetens uppdrag och mål samt att verksamheten inte diskriminerar. Ett syfte är 
också att synliggöra både formell och informell kompetens. Formell kompetens är den kompetens som 
krävs för uppdraget, dvs utbildning och annat som det finns formella intyg på. Informell kompetens är 
den kompetens som en person besitter utifrån egna erfarenheter, både i arbetslivet och på fritiden. 
Kompetensutveckling och kompetensförsörjning ska inbegripa två fokus: 

• Befintliga medarbetare – att utveckla, behålla och avveckla 

Utveckling av medarbetare handlar om t.ex. kompetensutveckling, utbildning, kurser etc. Identifiera 
och kartlägga behov, egenskaper drivkrafter och erfarenheter är en viktig del av detta. Att behålla 
medarbetare handlar om att tillvarata kompetens och engagemang samt att möjliggöra för att 
medarbetarna ska agera som ambassadörer för verksamheten. Avslut av medarbetare kräver ett 
systematiskt arbetssätt (Se policy för rekrytering och avveckling) 

• Potentiella medarbetare – att attrahera och rekrytera 



Att attrahera medarbetare handlar om att nå rätt målgrupp med varumärke, värderingar och 
nätverkande. Att kunna erbjuda meningsfulla och intressanta uppdrag är viktigt. Rekrytering handlar 
om en professionell rekryteringsprocess  (se policy för rekrytering och avveckling) 

Metod och process 
Policyn säkerställs genom upprättande av kort- och långsiktiga insatser (2-5 år) för 
kompetensutveckling och kompetensförsörjning  i tillhörande kompetensplan samt individuella 
planer. Den övergripande planen ska identifiera nyckelkompetenser och eventuella kompetensbrister i 
förhållande till uppdrag och mål. Planen ska förhålla sig till formell och informell kompetens samt 
diskrimineringsåtgärder. Den årliga planen ska systematiskt gå igenom organisationens behov inom 
alla verksamhetsområden, men på en generell nivå, inte individuell. Det är viktigt att planen också 
inbegriper behov av kompetensförsörjning och utveckling av ledarskapsfunktionerna. Dessutom ska 
insatser formuleras i planen (t.ex. avseende kompetensutveckling eller rekrytering). 

Varje medarbetare ska tillsammans med sin chef i medarbetarsamtalet ta fram en individuell plan för 
det kommande årets kompetensutveckling. Den individuella planen ska utvärderas, och följs också 
upp i lönerevisionen. 

Den individuella planen utgår från museets kompetensförsörjningspolicy och den generella 
kompetensförsörjningsplanen för det kommande året.  

Ansvar   
Museichefen är ansvarig för museets övergripande kompetensutvecklings- och 
kompetensförsörjningsåtgärder, och respektive avdelningschef är ansvarig för kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling inom respektive avdelning. HR-funktionen vid museet är ansvarig för att 
hålla organisationen uppdaterad med lagar, förordningar och eventuella förändringar inom området. 
HR-funktionen ser till att policyn hålls uppdaterad och att planen årligen samverkas i Samverkans- 
och arbetsmiljörådet. Medarbetaren har ett eget ansvar, som beskrivs i uppdragsbeskrivningen om att 
arbeta för att nå verksamhetens mål, nyttja och utveckla sin kompetens. 
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Beskrivning av verksamheten
• Som länsmuseum har museet ett uppdrag att bevara och tillgängliggöra länets 

kulturarv. 

• Bred verksamhet – utställningar, program, annan publik verksamhet, 
besöksnäringsutveckling, arkeologi, konservering, byggnadsvård, samlingar

• Drivs som stiftelse, med Region Västernorrland och Härnösands kommun som 
stiftelsebildare. Utser länsmuseets styrelse varje mandatperiod.

• Stadgar, uppdragsdirektiv, museilag, kulturmiljölagen, regional kulturplan etc
styr vår verksamhet.

• Gå gärna in och läs om vår verksamhet på www.vnmuseum.se
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Corona/Covid-19 – påverkan på verksamheten vår 
och sommar 2020
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• Ökad sjukfrånvaro, men prio att hålla öppet under hela perioden

• All programverksamhet utomhus, upp till 50 samtidiga personer i museibyggnaden, extra 
städ och hygien, begränsningar i antalet samtidiga besökare i vissa utrymmen.

• Fokus på guidningar/workshops i små grupper, digital mediaguide om museiområdet samt 
”Väsenstigen” och ”Sagostigen” för barn. Digital kunskapsförmedling på blogg, film m.m.

• Inställda konferenser, uteblivna köp i butik, tillfälligt stängd restaurang mars-juni. 

• Fler besökare än ett vanligt år på friluftsmuseet, trots att alla stora evenemang 
varit inställda – ca 10.000 fler ”ströbesökare” (midsommar, nationaldag, 
internationella festen inställd) Antalet besökare Friluftsmuseet jan-25 aug 2020: 31 300 , jfr 
2019 26 500. I museibyggnaden 24.000 besökare, halvering jfrt 2019.

• Övriga miljöer har ej påverkats i så hög grad: Ulvö Kapell, fritidsbåtsmuseet. Myckelgensjö
har varit stängd sommaren 2020.
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Corona/Covid-19 – påverkan på verksamheten höst 
2020
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• restriktionerna kvarstår avseende 50 pers.
• Genomför vissa programpunkter inomhus, med riskanalys och åtgärdsplan, förespråkar 

utomhus och digitalt. Digitalt kunskapsmaterial vidareutvecklas.

• Lovaktiviteter etc hålls företrädesvis utomhus 

• planerar för invigning av stor utställning ”Berättelser om Västernorrland” 10 december
• Julmarknad ställs in, utvecklar istället kunskapsmaterial om julen digitalt och på 

friluftsmuseet

• Hemarbete förespråkas om möjligt, alla större personalmöten genomförs digitalt, 
samverkansmöten inom museinätverk etc genomförs digitalt
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Årsredovisning, ekonomi
• 2019: Årets resultat +1,8 mnkr vilket till största del beror på stiftelsefondens uppgång i 

vintras. 

• 2020: Delårsrapporten klar i mitten på september.

• Stora investeringsbehov i infrastrukturen:
• Otillräckligt tryck i sprinklersystem, klimat som ej fungerar för bevarande av samlingarna i 

magasin, ej godkänt brandskydd

• Inbrottslarm behöver bytas ut, reservdelar finns ej

• Kontorstillbyggnad – arbetsmiljöåtgärd, samla personalen samt frigöra hus på området

• Friluftsmuseets underhåll och utveckling: byggnader, avlopp, el/värmesystem

• Se årsredovisningar och verksamhetsberättelser på museets webb. 
https://vnmuseum.se/om-museet/styrdokument-arsredovisningar/
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Personal
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• Senaste lönerevisionen 2%, avvaktar avtal för Kommunals medlemmar. Inför nästa revision 
behöver nya avtal slutas mellan vår arbetsgivarpart KFS och arbetstagarorganisationerna.

• Medarbetarenkät genomförs vartannat år, genomförs i oktober 2020. Kommer fånga upp 
distansarbete och diskriminering som två specifika fokusområden.

• Ny kompetensutvecklings- och kompetensförsörjningspolicy beslutad, handlingsplan tas fram för 
2021, inför budgetarbetet.

• Mångfalds- och jämställdhetsperspektiv beaktas i rekryteringsprocessen. Inga osakliga 
löneskillnader.



Hållbarhet
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• Museet har ett systematiskt miljö- och hållbarhetsarbete och miljöpolicyn ska revideras under 
2021. 

• Inlämnat önskemål till regionfastigheter om att utveckla solcellsanläggningen, hållbara 
värmekällor etc. 

• Tjänsteresor ska ske på hållbart vis, företrädesvis kollektivtrafik

• Sopsortering sker i publika miljöer inomhus

• I verksamheten har museet ett hållbarhetstema under 2020; återvinner material till utställningar, 
program och i byggnadsvården t.ex. 

• Tematiserar hållbarhet i utställningar och program, hållbarhet ska beaktas i varje projekt.



Tillgänglighetsarbete
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• Statens kulturråd ger riktlinjer till museet avseende tillgänglighetsarbete

• Kraven följs på webb, i museibyggnadens lokaler och i hur program och verksamhet beskrivs.

• Museet har en intern tillgänglighetsgrupp som arbetar aktivt med tillgänglighetsförbättringar i de 
publika miljöerna, t.ex. i utställningen Händers verk som också är utvecklad för 
synsvaga/synskadade. 



VP 2020 och framåt
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• Exempel på större utvecklingsprojekt i verksamheten:
• 2020- utvecklas kulturmiljöverksamheten med fokus på kommuners, fastighetsägares och sektorns behov 

av stöd. Utbildningar och samverkan hålls, framförallt om bebyggd kulturmiljö.

• Utvecklar digital tillgång, går över till Digitaltmuseum.se samt Primus för nationell synlighet och god 
sökbarhet i våra samlingar, kunskapsmaterial lyfts fram i blogg, digitala visningar etc. Digitala insamlingar –
t.e.x. om Corona, om båtliv, om miljö.

• Utvecklingsprojekt pågår avseende basutställningar – digitalt samt regionala perspektiv stärks. Första 
reviderade basutställningen (forntid) lanseras 2021, därefter medeltid och modern tid.

• Fokus på att utveckla friluftsmuseet avseende underhåll och utveckling; underhållsplan har tagits fram och 
flera byggnader prioriteras i år, bl.a. den unika trampmangeln. Projektmedel söks från Tillväxtverket för att 
utveckla stadstorgsmiljön på friluftsmuseet till ett centrum för KKN. 



Tack!
Jenny Samuelsson, 070-3481601, jenny.samuelsson@vnmuseum.se
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Västernorrlands Museum – En nod för 
kulturarvsturism i Höga Kusten och Sverige

• En del av besöksnäringen och kulturarvsturismen i Höga Kusten – både som 
länsmuseum, men också den stora friluftsmuseimiljön

• Ett besöksmål som ger en ”ingång” till Västernorrland och till Höga Kusten

• Intresset för kulturarvsturism växer – kultur och besöksnäring behöver 
närma sig varandra i Västernorrland

• Ett sätt: Utvecklas som mötesplats och kompetenscentrum för kulturella 
och kreativa näringar 

Murberget friluftsmuseum/KS Härnösand 6



Framtidsanalys och konceptförslag för Murberget 
Friluftsmuseum, Kairos future
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• Mål: långsiktigt hållbart och attraktivt 
besöksmål, kompetenscentrum & mötesplats –
för besökare, företag, i samverkan med 
museets kompetens

• Vackert område och historia kopplat till 
platsen – hantverk, kompetens, brett kulturarv 
osv.

• ”Museet kan erbjuda upplevelser i 4 
århundraden  inom en promenad på 300 
meter” 

• Satsa på: Unika upplevelser, matkultur, 
boende, norrländsk kultur och vardagsliv, 
gärna ny teknik



Forts. Kairos future
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• Byggnader bör bli ”kulisser” för liv och rörelse 
och aktiviteter

• Upplevelserna bör samlas 

• Museet bör närma sig näringsliv och 
besöksnäring, söka externa projektmedel, nya 
samverkansformer.



Förstudie: Utveckla Murberget som ett centrum för kulturarv, 
byggnadsvård och hållbarhet  och Cirkulär ekonomi

20xx-xx-xxPresentation titel / 9

• Byggnadsvård: Kursverksamhet, utställning, butik 
och föreläsningar för såväl studenter, 
yrkesverksamma som allmänhet och professionella. 

• Arbetet bör ske inom museets egen verksamhet i 
samarbete med externa aktörer

• Andra KKN-verksamheter relaterade till konst, 
hantverk, slöjd, återbruk etc. kan utvecklas i nära 
samarbete med museet

• Finns ett intresse från näringsliv och utbildningar
• Torgmiljön passar för detta.



Aktuellt projekt –
friluftsmuseet som 
centrum för KKN

Murberget friluftsmuseum/KS Härnösand 10

• Konkreta insatser för att i samverkan skapa en 
attraktiv mötesplats och ett kompetenscentrum för 
KKN

• Skapa ändamålsenliga upprustade och anpassade 
lokaler = arenor för samverkansaktörer, evenemang, 
kommersiell aktivitet och utställningsverksamhet –
OBS, hela länet!

• Fokus i ansökan: utveckla torgmiljön – Vulkanska
huset, Hellströmska huset, stadstorget. Men också: 
scenen, entréer, Åvike

• Övergripande mål med projektet:  Friluftsmuseet blir 
en naturlig och attraktiv arena för verksamheter inom 
KKN lokalt och regionalt året runt, så att turismen 
ökar och tillväxten i länet stärks. 
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4 Aktivitetsområden:
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Affärsutveckling: 

• Museet kompletterar företagens erbjudanden med paketerade kulturarvsberättelser

• god kontakt och strukturerad samverkan mellan museet, KKN och företagsinkubatorer, t.ex. 
Bizmaker. 

• En modell för företagssponsring i de aktuella utvecklingsområdena har utvecklats. 

• En affärsplan har tagits fram för Åvike Herrgård.  

Friluftsmuseet som fysisk miljö

• Vissa anpassningar av bebyggelse kring torget är gjorda för att passa den nya verksamheten med 
KKN 

• Tre tydliga entréer till området är formgivna och uppförda, portabla staket
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Nätverk, samarbete och metoder

• Museets nätverk utvecklas, nya nätverk formeras

• Det finns en hållbar modell för hur friluftsmuseet samarbetar med kulturella och kreativa näringar

Evenemang/kommunikation

• Friluftsmuseet har utvecklats till en plats och arena för andras evenemang och evenemang i 
samverkan. 

• Museets kommunikation är utvecklad digitalt och på plats



Tidplan & ekonomi
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• Projekttid: 2021-2022

• Härnösands kommun: 307 tkr/år (varav en projektadministratör)

• Regionen 700 tkr/år

• Länsmuseet 550 tkr/år

• EU 1, 27 mkr/år

Totalt 2 år: 5,6 mkr
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Projektbidrag och ansökningar – september 2020 
 
 

Projekt under genomförande Tidplan  Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig (styrning, 
genomförande) 

Uppföljning 

Museicampus Norr/ Nätverk för kunskap 
(interregionalt museisamarbete) 

2018-2021 

 

Kulturrådet: 400 tkr 
per år. 

Interregional styrgrp, 
koordinator 

Löpande rapportering,. Ny 
ansökan feb 2020 (år 3) – positivt 
beslut för 2019-20  maj -19.  

Hembygdens digitala kulturarv 2018-2020 Rvn: 50 tkr, RAÄ 200 
tkr + 403 tkr. 

Museichef, chef 
samlingar, Hemb.förb. 

Länsmuseets del i projektet är 
avslutad. 

Stöd till icke-statliga kulturlokaler – 
Prästgården (dnr 2019/122) 

2020-03 – 2021-11 Boverket: 500 tkr, 
beslut 500 tkr 

Museichefen, proj.led.?  

Insända ansökningar  Tidplan  Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig (styrning, 
genomförande) 

Uppföljning 

Musikliv i Härnösand under 1800-talet 2021-2023 Vetenskapsrådet: 4,5 
milj 

 Besked i november. 

Murberget Friluftsmuseum – centrum för 
kulturarv och KKN 

2021-2022 Hsand 2x150 tkr, Rvn 
2x700 tkr, 
Tillvv./ERUF 2,7 milj  

Museichef, kommande 
styrgrp 

12 aug till Rvn, 10 sept till TVV.  

Projekt under planering Tidplan  Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning 

Torget: Hellströmska, Wulkanska, Rådhuset. 
Det finns olika idéer om vad som kan sökas: 
rådhustaket, trappa/scen samt samma som vi 
söker för till regionen avseende torget. 

15 sep, 30 sep,  
1 dec. 

Boverket… Thomas, Johanna Det finns olika utlysningar från 
boverket (icke statliga 
kulturlokaler samt 
samlingslokaler) och 
Kungafonden som kan fungera. 
Planera tillsammans med 
Johanna och thomas mfl. 

Lekplats på friluftsmuseet ?  Jenny, Thomas, Johanna, hemslöjdskonsulenter, 
Jenny, Thomas, Paulin 

Motverka ensamhet för äldre 23 sep Socialstyrelsen Jenny, Kajsa  
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Magasinsöversyn? 2021 - 2022 Boverket Thomas, Kajsa Detta kan inte sökas förrän vi har 
åtgärdskrav från regionen, 
tidigast 2021 (troligen) 

Projekt där länsmuseet medverkar Tidplan  Budget (externt, i 
ram, ofinansierat) 

Ansvarig  Uppföljning mm 

Landskapet för asylsökande (TIA) 2019-2020 samt 
2020-2021 

Länsstyrelsen 300 tkr. 5i12 ansvarig, 
Ängekyrkan, 
samverkan med 
Hembygdsförbunden 

 

Dialog, delaktighet, kulturarv 
  

2021-2022 Vinnova 1,9 milj Stockholms  läns 
museum 

 

 



Visningar av friluftsmuseet 
Lördag 3/10 kl 12.15 och kl 13.30
Guidad tur ute på friluftsmuseet. 
Vi berättar om de kulturhistoriska 
byggnaderna, byggnadshantverket och 
friluftsmuseets historia. Begränsat med 
plats. 70 kr per person, gratis för barn 
under 13 år. Betalas via Swish till guiden 
eller med kort i receptionen innan 
visningen börjar.  
Samling: Utanför entrén till musei-
byggnaden

Byggnadsvård–fönsterrenovering 
Lördag 3/10 kl 11.00–15.00
På museet finns många byggnadsdetaljer 
som behöver tas om hand. Se hur arbetet 
går till och inspireras för dina egna renove-
ringsprojekt. Idag fönsterrenovering med 
Ann-Sofie Magnusson.  
Plats: Utanför Torpet  

Konserveringens dag 2020 
Söndag 11/10 kl 11.30–15.30
Kom och besök länsmuseets konservatorer 
som presenterar konservatorsyrket. Var 
med och testa olika arbetsmoment som 
lagning, retuschering och frågesport kring 
skadedjur. Passar både stora som små. 
Har du ett skadat föremål som du undrar 
över kom gärna och ställ dina frågor till 
konservatorerna under dagen.  
Plats: entréhallen

Artemisia–en barockkonstnärs 
fall och upprättelse 
Torsdag 15/10 kl 19.00
Operabyrån skildrar som opera Artemisia 
Gentileschis levnadsöde. Libretto och regi: 
Elisabet Ljungar. Begränsade platser, max 
40 i publiken. OBS inget biljettköp vid 
dörren. Kontakta Anders Olsson i 
Musiksällskapet på 010-142 8162 för förköp 
av biljetter. Biljettpris: 150 kr  
Plats: Hörsalen 
Samarr: Härnösands musiksällskap och 
Musik Västernorrland

HÖSTLOVSBIO 
Lördag 24/10 och tisdag 27/10– fredag 
30/10 kl 13.00
Filmvisning för lovlediga i hörsalen. 
Godispåse, frukt och festis 60 kr. Obs 
begränsat med plats, med anledning av 
Corona. Endast 40 platser i hörsalen. 
Biljetter förbokas och hämtas senast 

kl 12.50 samma dag i receptionen, 
tel 0611-886 00. 
Filmprogram: 
24/10 Coco (Disney-Pixar)
27/10 The LEGO Batman Movie
28/10 Agatha–granndetektiven
29/10 My Hero Academia: Heroes Rising  
 ( japansk animé, svensk text)
30/10  Milo–månvaktaren
Alla filmer visas på svenska med svensk 
text utom 29/10. Se museets hemsida 
samt separat programblad för detaljerat 
filmprogram. 
Plats: Hörsalen
Samarr: SFF 

VÄSENSTIGEN–HÖSTLOVSSPECIAL 
Lördag 24/10 och tisdag 27/10–fredag 
30/10 kl 12.00–16.00
Vandra i din egen takt längs Väsenstigen 
medan du löser kluriga uppdrag och lär 
dig mer om jättar, troll mfl av folktrons 
väsen. Vid slutet av stigen gräddar vi 
pinnbröd och krabbelurer över öppen eld 
och dricker saft. Drop in. 80 kr/person 
inklusive aktivitetskort med uppdrag och 
fika. Endast aktivitetskort 40 kr, endast 
fika 50 kr. Betalas via Swish till trollet som 
delar ut aktivitetskorten vid vandringens 
början. 
Från 7 år, yngre barn i vuxens sällskap. 
OBS aktiviteterna sker utomhus, så kom 
ihåg att ha varma och oömma kläder. 
Plats: Vandringen börjar vid Kyrkkrogen och 
avslutas vid Torpet

SKAPARVERKSTAD–LYKTOR 
Lördag 24/10 och tisdag 27/10–fredag 
30/10 kl 12.00–17.00
Gör din egen lykta av återvunna glasburkar 
och metallburkar tillsammans med museets 
slöjdhandledare. Du kan också prova på 
gamla lekar som hästskokastning och drag-
kamp. Drop in. Från 7 år, yngre barn 
i vuxens sällskap. Ev. Förskole- och fritids-
grupper måste föranmäla senast dagen 
innan, 0611-886 00. 
OBS aktiviteterna sker utomhus, så kom ihåg 
att ha varma och oömma kläder.  
Plats: Utanför Torpet

MÖRKERVANDRING 
MED LYKTGUBBEN 
Tisdag 27/10–fredag 30/10
Följ med på en vandring i lyktans sken i den 
mörka årstiden med Lyktgubben, som är ett 
av våra folktroväsen i Västernorrland, och 

som berättar om museets spöken. Vandring-
en tar ca 50 min och avslutas vid elden där 
vi dricker varm saft. Från 10 år, yngre barn 
i vuxens sällskap. Max 15 personer. Föran-
mälan till museets reception på 0611-88600. 
Vuxna 120 kr, barn 80 kr, inklusive minifick-
lampa och varm saft. Betalas via Swish till 
Lyktgubben eller med kort i receptionen 
innan vandringen börjar.  
OBS aktiviteterna sker utomhus, så kom ihåg 
att ha varma och oömma kläder. 
Plats: Samling och avslut vid Torpet. 

HÖSTLOV PÅ FRITIDSBÅTSMUSEET 
Lördag 24/10, tisdag, 27/10 och 
fredag 30/10 kl 12.00–16.00
Öppet med aktiviteter på Fritidsbåts-
museet i samband med att Silja Lines 
höstlovskryssningar besöker Härnösand. 
Titta på våra fina utställningar om fritids-
båtar och sjömanstatueringar, och smält 
intrycken över en fika med båt/sjömans-
tema. Skorpor, tatuerad kaka, hallonbåtar 
och kaffe/te eller saft. Vuxna 60 kr, 
barn 40kr.   
Höstlovsaktivitet: Skattjakt med flaskpost 
och kluriga uppdrag. 60 kr/barn inkl fika. 
Betalas med Swish på plats. Drop in. Från 
7 år, yngre barn i vuxens sällskap. 
Förskole- och fritidsgrupper måste 
föranmäla senast dagen innan, 
0611-886 00. 
Plats: Fritidsbåtsmuseet, Fiskaregatan 6 
i Härnösand
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UTSTÄLLNINGAR
Möten mellan älvarna
Längs länets vattendrag levde 
och färdades människor för 
många tusen år sedan. 
Föremålen de lämnat efter sig 
berättar om livet på sten-, 
brons- och järnåldern.

Syn för sägen
Möt häxor och helgon, uppror-
iska bönder och onda makter. 
Genom sagor och sägner får du 
veta mer om personer och hän-
delser under medeltiden fram 
till slutet av 1600-talet.

Moderna tider
1700-, 1800- och 1900-talen är 
nya tider, fyllda av ny teknik och 
nya drömmar. I brev, föremål 
och bilder möter du olika 
människor och deras drömmar 
om ett bättre liv för sig själva 
och sina barn.

KULTURHISTORISKA 
BASUTSTÄLLNINGAR

MINIUTSTÄLLNING I NISCHEN

Den monumentala 
Lindström
tom 10 januari 2021
En utställning med fokus på 
Lindströms offentliga verk och 
samarbeten med konstnärliga 
verkstäder i Sverige och Europa. 
Verken är hämtade ur Bengt 
Lindströms donation och Nicklas 
Nybergs unika samling.

Händers verk
Om nio av de människor som 
med sina händer och sin kropp 
förvaltat och skapat ett arv till oss 
alla. Kunskaper som vi kommer 
att behöva för framtiden. Och om 
vikten av att det finns förebilder. 
Här visas slöjd ur museets sam-
lingar, skapad av Märta Stina 
Abrahamsdotter, Sigrid Mårtens-
dotter, Brita Kajsa Karlsdotter, 
Emma Wiberg, Zachris Pehrsson, 
Erik Andersson, Bror Rosin, 
Dorotea Salomonsson och 
Vävbröderna.

Kvällsöppet torsdagar 
till kl 20.00
Passa på att titta på våra 
utställningar i lugn och ro! Fri entré   www.vnmuseum.se

Härnösand. Öppet tisdag–söndag kl 11.00–17.00
Butik & reception, tfn 0611-886 00

En liten utställning om läns-
museets och friluftsmuseets 
långa historia.

LINDAS MAT OCH KAFÉ 
Erbjuder gott fika, sallader och mackor. 
Dagens lunch serveras mån–fre kl 11.00–14.00 
Öppettider alla dagar kl 11.00–17.00. 
OBS! from 5 oktober stängt på måndagar!
Melodikrysset med frukost 
Lördagar kl 9.30–12.00 
Endast bokning! 150kr 
inkl ”hotellfrukost ”.
Kryss i pappersformat och penna finns
på plats. Ring 076–106 52 02 för 
bokning, senast fredag. 
Pris till vinnaren!

Min berättelse är med 
– mångfald och inkludering
tom 4 oktober 2020
Utställningen visas i Galleriet 
på Västernorrlands museum och 
på museets hemsida 
www.vnmuseum.se.
Den digitala presentationen är 
en integrationsinsats som lyfter 
fram asylsökandes berättelser, 
åsikter och värderingar om 
inkludering och mångfald.
Utställningen är ett samarbete 
med Ängekyrkan och Internatio-
nella klubben 5i12

MUSEETS BUTIK OCH RECEPTION
I museets butik säljer vi böcker samt 
hantverk från länet. Vi satsar på 
hållbart, miljövänligt och Fairtrade.
 

UTE I LÄNET 

Utställning: 
Arne Jones värld 3 oktober 
tom 4 oktober 2020
Utställningen visas på Ålsta 
folkhögskola, där Arne Jones 
själv gick åren 1933–35. Den ger 
en inblick i hans konstnärskap 
och visar några tankebubblor, 
skulpturer, samt en interiör 
inifrån hans ateljé. Dessutom 
visas en film om hans “Sinse-
mellor”. Utställningen är ett 
samarbete med Ålsta folkhög-
skola, Ånge kommun och 
Arne Jones-sällskapet
Plats: Ålsta folkhögskola i Fränsta

MED ANLEDNING AV 
CORONA/COVID-19 

Det är begränsat antal besökare som får 
vara inne samtidigt i museibyggnaden 
och i Fritidsbåtsmuseet, p.g.a. Corona/
Covid-19. Vi räknar antalet besökare och 
insläpp sker löpande.  

Museets verksamhet är planerad med 
Coronarisker och åtgärder i åtanke. 

Vi planerar programytorna så att det 
är lätt att hålla avstånd och undvika
 trängsel. Detta är både för besökarnas 
och personalens skull. Friluftsmuseet 
kulturhistoriska byggnader är inte öppna. 

Riktlinjer från myndigheter och regering 
kan förändras snabbt, vilket kan påverka 
vår verksamhet eller vårt öppethållande. 

Tänk på att hålla god handhygien, 
att hålla avstånd och undvika hand-
hälsning samt att inte besöka oss 
om du har förkylningssymtom. 

Välkomna!

Händers verk
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Namn Befattning Avdelning Fr om  T o m  Anm 
Tillsvidareanställningar 
 

     

Thomas Höglund Fastighetsförvaltare Gemensamma 
funktioner 

20200901   

Visstidsanställningar 
 

     

Tristan van Lint Museivärd/Guide Gemensamma 
funktioner 

200618 200809 Säsongsanställning 

Alice Eriksson Museivärd/Guide Gemensamma 
funktioner 

200618 200919 Säsongsanställning 

Saga Schagatay Museivärd/Guide Gemensamma 
funktioner 

200618 200809 Säsongsanställning 

Ann-Sofie Magnusson 
 

Museivärd Museiupplevelse och 
samlingar 

200609 200731 Säsongsanställning 

Medhanie Alemayo 
 

Museivärd Museiupplevelse och 
samlingar 

200609 200731 Säsongsanställning 

Thomas Höglund Tf avdelningschef Kulturmiljö och 
hantverk 

200601 200531 Vikariat på vakant tjänst 
under rekryteringsperioden 

Elisabeth Nilsson Receptionist Museiupplevelse och 
samlingar 

200701 201231 Intermittent/ allmän 
visstidsanställning vid behov 

Elin Timmerholm Antikvarie webb och digital 
förmedling 

Museiupplevelse och 
samlingar 

200815 201231 Allmän visstidsanställning 

Medhanie Alemayo Antikvarie Gemensamma 
funktioner, 
Museiupplevelse och 
samlingar 

200901 201231 Allmän visstidsanställning 

Alf Rundqvist Snickare Kulturmiljö och 
hantverk 

200706 201231 Vikariat 

Anton Uvelius 
 

Arkeolog Kulturmiljö och 
hantverk 

200831 201130 Allmän visstidsanställning 





 


