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Välkommen till Härnösands kommun Lars Liljedahl 
 
Idag hälsar vi Lars Liljedahl välkommen till oss i Härnösand och till rollen som 
kommundirektör. Kommundirektören har en strategiskt viktig och ansvarsfull 
roll som högste tjänsteman i kommunen. Vi i kommunens politiska ledning ser 
fram emot ett gott samarbete för Härnösands utveckling.  
 
För att Härnösand ska fortsätta utvecklas i en positiv riktning har vi identifierat 
tre strategiskt viktiga områden att prioritera för den nye kommundirektören. 
 

• Stärk medarbetarskapet i Härnösands kommun 
• Utveckla Härnösand - i samverkan med andra aktörer 
• Rusta Härnösand för framtiden - med utgångspunkt i medborgarnas 

behov 

Stärk medarbetarskapet 
Den viktigaste faktorn för att Härnösand ska kunna erbjuda tjänster av hög 
kvalitet är de människor som arbetar i kommunen. Medarbetare som mår bra, 
trivs på sin arbetsplats och har möjligheter att påverka gör ett bra jobb och är 
bra ambassadörer för Härnösands kommun. Det behövs för att attrahera ny 
kvalificerad arbetskraft i framtiden. Vi vill utveckla medarbetarskapet, visa ännu 
större tillit till medarbetarna och ge våra chefer riktigt bra möjlighet att vara 
duktiga ledare.  
 
I ett förstärkt medarbetarskap ingår också arbetsmiljöfrågor och arbetsvillkor. 
Alla som arbetar i kommunen ska ha rätt att välja sysselsättningsgrad. Alla ska 
kunna välja att arbeta heltid. Det prioriterar vi i budgeten för 2020, samtidigt 
som vi förbereder ett avskaffande av de ofrivilliga delade turerna. Heltid 
handlar inte om en möjlighet att vara på jobbet fler timmar i veckan, det 
handlar om rätten och möjligheten till egen försörjning.  
 
Alla medarbetare är bärare av vårt gemensamma varumärke. Vår vilja är att 
medarbetarna ska känna stolthet över sitt arbete och sin arbetsgivare. Bättre 
ambassadörer än så kan vi inte få.  
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Utveckla Härnösand  
Härnösand är 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. Kommunen har spelat en aktiv roll i denna utveckling och det vill vi 
fortsätta göra.  
 
Härnösand ska ha ett gott företagsklimat där företagare och entreprenörer trivs 
och känner att de kan utvecklas. Vi ska sätta företags intressen högt. 
Interaktioner med kommunen ska präglas av effektivitet, tydlighet och 
samarbetsvilja för allas bästa. Det ska vara lätt att göra rätt och handlägganden 
och beslut ska kunna lämnas snabbt, såväl positiva som avslag.  
 
Vår utveckling ska vara hållbar och ske i samverkan med aktörer som själva är 
intresserade av att utveckla kommunen. Här är näringslivet, ideella sektorn, 
myndigheter, andra kommuner, Region Västernorrland och Länsstyrelsen 
viktiga aktörer. I kommunen pågår ständigt en rad projekt och 
utvecklingsområden som måste handläggas och beslutas för att sedan 
verkställas. Dessa kan inte ses som isolerade projekt, de ingår i en helhet. Det är 
viktigt att vi definierar vad vi vill med framtidens Härnösand och prioriterar de 
investeringar och satsningar som bäst ryms inom målbilden. Det kan i sin tur 
innebära att tidigare prioriteringar omprövas. Den nye kommundirektören 
kommer att ha en sammanhållande roll i definieringen av framtidens 
Härnösand.  
 

Rusta Härnösand för framtiden  
Härnösand står liksom övriga kommuner i Sverige inför framtida utmaningar. 
När vi blir allt fler äldre kommer behoven att växa. Samtidigt är vi färre i 
arbetsför ålder som ska bemanna välfärdstjänster och generera skatteintäkter. 
Att lösa den ekvationen kräver tuffa prioriteringar och stora förändringar av 
arbetssätt. Utvecklingen går snabbt och är full av möjligheter. Medicinskteknisk 
utveckling, nya arbetshjälpmedel, IT-utveckling och Artificiell Intelligens – AI, 
sker ständigt. Härnösands kommun ska våga satsa på nya lösningar för 
effektiviserad administration och minskade tidstjuvar, men också på 
hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete. Detta för att vi ska 
kunna lägga mer tid på vårt grunduppdrag – att ge kommunens medborgare 
den service de förtjänar. I vissa fall är det en blankett som snabbt och smidigt 
kan fyllas i digitalt, i andra värdefulla extra minuter med hemtjänsten.  
 
Samverkan och samarbete är nödvändigt. Små och medelstora kommuner 
kommer inte klara allt själva i framtiden. Vi ska vara öppna för fler samarbeten, 
att blanda resurser och göra saker tillsamammans – med regionen, med 
grannkommunerna och andra aktörer.  
 
Välkommen till oss Lars!  
 
Vi har gemensamma utmaningar och fantastiska möjligheter att nå så långt vi 
vill, bara vi gör det tillsammans. 
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Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande 
Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens vice ordförande 
Johan Sundqvist (MP), majoritetsföreträdare 
Ingemar Wiklander (KD), majoritetsföreträdare 
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