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kallas härmed till sammanträde måndagen den 24 februari 2020 kl. 13:15 i 

fullmäktigesalen i Rådhuset. 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 

tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 

servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 

även på kommunens webbplats, www.harnosand.se Mötet direktsänds på 

hemsidan. 

 

Sammanträdet inleds med att Göran Albertsson, VD Härnösandshus, 

informerar om Hemställan om förvärv av fastighet Rådhuset 4 samt en 

presentation av Härnösandshus verksamhet. 

IT-personal finns på plats innan mötets början för att bistå med 

inloggningen. 
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§ 5 Dnr 2019-000542 1.1.2.1 

Upphävande av beslut om att bilda en gemensam 
bussgodsorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten 

förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att det gemensamma bolaget Bussgods i 

Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform 

för kommande fusion, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten säljer 

Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att ge det gemensamma bolaget 

Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och 

Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under 

hösten 2018, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det 

gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit 

till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB och 

att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i Norr AB 

sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i Norr AB:s namn 

som omfattar kommunalförbundet, dess medlemmar eller Bussgods i 

Västernorrland AB.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 
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Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger 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 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 i enlighet med 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands förslag 

att godkänna bildandet av en gemensam bussgodsorganisation för 

Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Beslutet innebar bland annat 

att Bussgods i Västernorrland skulle fusioneras med Bussgods i Norr AB. 

Processen har inte fortskridit som planerat och Norrbotten har beslutat att 

under 2019 istället avveckla Bussgods i Norr AB.   

Då förutsättningarna ändrats har kommunalförbundets direktion beslutat att 

avbryta fusionsprocessen. Kommunalförbundet har föreslagit även sina 

medlemmar att upphäva alla tidigare beslut om en fusion av Bussgods i 

Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB. Kommunalförbundets 

direktion har även rekommenderat sina medlemmar att inleda en 

genomlysning av Bussgods i Västernorrland ABs verksamhet. Det kan dock 

anses vara lämpligt att kommunalförbundet leder och samordnar denna 

genomlysning. 

Socialt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen påverkan på ekologin. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunalförbundets direktion har föreslagit sina medlemmar att upphäva 

alla beslut kopplade till Bussgods i Norr AB eftersom de tidigare fattade 

besluten inte längre kan genomföras. Besluten bör upphävas även eftersom 

det skulle innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen om 

borgensåtagandet blev högre.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 104 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 137 

Protokollsutdrag förbundsdirektionen 2019-05-10 § 82 
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______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 
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Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 
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 Kommunfullmäktige 

Upphävande av beslut om att bilda en gemensam 
bussgodsorganisation 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten 

förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att det gemensamma bolaget Bussgods 

i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform 

för kommande fusion, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten säljer 

Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att ge det gemensamma bolaget 

Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB 

och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion 

under hösten 2018, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det 

gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit 

till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB och 

att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i Norr 

AB sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i Norr AB:s 

namn som omfattar kommunalförbundet, dess medlemmar eller Bussgods i 

Västernorrland AB. 
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Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 i enlighet med 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands förslag 

att godkänna bildandet av en gemensam bussgodsorganisation för 

Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Beslutet innebar bland annat 

att Bussgods i Västernorrland skulle fusioneras med Bussgods i Norr AB. 

Processen har inte fortskridit som planerat och Norrbotten har beslutat att 

under 2019 istället avveckla Bussgods i Norr AB.   

 

Då förutsättningarna ändrats har kommunalförbundets direktion beslutat att 

avbryta fusionsprocessen. Kommunalförbundet har föreslagit även sina 

medlemmar att upphäva alla tidigare beslut om en fusion av Bussgods i 

Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB. Kommunalförbundets direktion 

har även rekommenderat sina medlemmar att inleda en genomlysning av 

Bussgods i Västernorrland ABs verksamhet. Det kan dock anses vara lämpligt 

att kommunalförbundet leder och samordnar denna genomlysning. 

 

Socialt perspektiv 

Beslutet är av organisatorisk karaktär och har inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen påverkan på ekologin. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunalförbundets direktion har föreslagit sina medlemmar att upphäva 

alla beslut kopplade till Bussgods i Norr AB eftersom de tidigare fattade 

besluten inte längre kan genomföras. Besluten bör upphävas även eftersom 

det skulle innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen om 

borgensåtagandet blev högre.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 137 

Protokollsutdrag förbundsdirektionen 2019-05-10 § 82 

 

  

Petra Norberg 

T.f. kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 
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§ 137 Dnr 2017-000290 510 

Beslut inför bildandet av en gemensam 
bussgodsorganisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande 

gemensamma bolaget, 

att Bussgods i Norr AB, det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB 

grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform för 

kommande fusion, 

att Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt 

fastställd köpeskilling till Bussgods i Norr AB, 

att Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva 

Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter 

genomföra en formell fusion under hösten 2018, 

att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tillskjuter ett 

aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det gemensamma bussgodsbolaget 

Bussgods i Norr AB, 

att Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett 

borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit till det gemensamma 

bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 

att Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i 

Västerbotten AB samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare 

för respektive bolag, 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar 

likalydande beslut och 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 111, Beslut inför 

bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen. 
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Yttranden 

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

Bergström (SD) och Knapp Britta Thyr (MP). 

 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) och Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag 

till kommunstyrelsen, nämligen: 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2017-06-19 § 111, bildande av ny 

bussgodsorganisation i de fyra nordligaste länen, 

att avvakta med att godkänna Kommunalförbundet Kollektivtrafik-

myndigheten i Västernorrlands läns förslag till förvärv av aktierna för 

Bussgods Västerbotten AB med tillhörande förslag till köpeskilling, 

borgenåtagande och aktieägartillskott samt 

att uppdra åt Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorr-

lands län (KTM) att återkomma med en behovsanalys, en konkurrensanalys 

och en konsekvensanalys för Bussgods i Norr AB senast 2019-06-30.  

Lennart Bergström (SD) yrkar i första hand återremiss för att utreda frågan 

om ny bussterminal i Härnösand och i andra hand bifall till Anders Gäfverts 

(M) förslag. 

      

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag, 

Anders Gäfverts (M) förslag och Lennart Bergströms (SD) förslag. 

Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden frågar sedan om fullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Lennart Bergströms (SD) yrkande om återremiss. 

Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 2 

Ordföranden frågar först om fullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar sedan om fullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Votering begärs och verkställs.       
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Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att 

fullmäktige ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ”ja” och den 

som vill att fullmäktige ska besluta i enlighet med Anders Gäfverts (M) 

förslag röstar ”nej”. 

Med 28 ja-röster mot 14 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att 

fullmäktige har beslutat i enlighet med liggande förslag.  

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringslista på s.6.     

 

Bakgrund 

I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och 

länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till 

vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra 

bussgodsverksamheterna i regionen till en gemensam organisation.                                                          

Bakgrunden till uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som 

skulle kunna innebära kostnadsbesparingar, men också att en gemensam 

organisation skulle innebära bättre möjligheter att möta marknadens behov 

och därigenom öka intäkterna som skulle säkerställa bolagets framtid.            

Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där 

trafikhuvudmännen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland 

inledningsvis skulle äga 25 % av aktierna.                                                                

I november 2017 beslutade dock Region Jämtland/Härjedalen att avveckla 

bussgodsverksamheten i Jämtlands län. Mot bakgrund av den förändrade 

ägarbilden behövdes ett nytt inriktningsbeslut hos medlemmarna.                                                      

Beslut fattades tidigare i ärendet av kommunfullmäktige 2017-05-30 § 123  

gällande bildande av det gemensamma bussgodsbolaget med de 4 

nordligaste länen. Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden med tre (3) 

ägare istället för fyra (4) behövs ett nytt inriktningsbeslut hos medlemmarna. 

Norrbotten och Västerbotten har uttryckt en tydlig politisk vilja av att 

genomföra en sammanslagning och bilda ett nytt gemensamt bolag på tre 

län. Då ägarbilden förändrats och för att kunna gå vidare med bildandet av 

det nya bolaget krävs därför ett nytt beslut av respektive medlems kommun-

fullmäktige.                                                                                                          

Det gemensamma bolaget ska verka på godsmarknaden i Norrland och med 

sin bredare verksamhet bidra till att öka den regionala tillväxtkraften genom 

att erbjuda näringsliv och privatpersoner miljövänliga godstransporter i det 

geografiska område som omfattar Norrbotten, Västerbotten och 

Västernorrland.                                                                                                   

Många av frakterna går idag med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre 

orter är Bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods 

och därför en viktig samhällstjänst. En förändring av strukturen för dagens 
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bussgodsorganisation i Västernorrland är därför viktig för att säkerställa 

bolagets överlevnad.                     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de juridiska och ekonomiska 

grunderna för förslaget fortsatt har brister, framförallt att det kommunala 

ändamålet med förvärvet är oklart uttryckt och är tveksamt motiverat. Av 

den anledningen bör begäran från kollektivtrafikmyndigheten inte behandlas 

förrän en utredning har preciserat lagligheten i och effekten av 

organisationsförslaget samt de konsekvenser som det medför. Därefter bör 

edlemmarna pröva frågan på nytt om bildandet av en gemensam nordlig 

organisation för bussgods.  

Efter den första utredningen tog Region Jämtland Härjedalen beslut hösten 

2017 om att avveckla Bussgods i syfte att sänka kostnaderna och därmed 

lämnade Jämtland det tänkta samarbetet om ett gemensamt bussgodsbolag i 

norr. Jämtlands ställningstagande gör att frågan måste granskas på nytt och i 

ett bredare sammanhang. Om Jämtland med sin struktur av flera glesbygds-

kommuner kan lösa transportbehovet på annat sätt, utan bildandet av en 

gemensam organisation, borde motsvarande lösning vara möjlig även i 

Västernorrland. Frågan är om kommunen ska förvärva bolag och bedriva 

kommersiell verksamhet på en marknad som redan har transporttjänster och 

företag som helt eller delvis kan tillgodose behovet.     

Den kommunala kompetensen regleras i 2 kap. 1 § kommunallagen 

(2017:725). Om det är det enda alternativet i vissa landsbygdskommuner att 

Bussgods utför transporttjänster kan det vara befogat. Om det dessutom 

främst rör sig om att som tidigare utnyttja lastutrymme i kollektivtrafikens 

bussar, som en slags tilläggstjänst, kan det även ses som en konkurrens av 

mindre omfattning även där privata transportörer agerar.                         

Kommunen får inte snedvrida konkurrensen om det inte kan försvaras med 

ett allmänt intresse, se 3 kap. 27 § konkurrenslagen (2008:579). I det här 

fallet vill den föreslagna bussgodsorganisationen verka både på en marknad 

där det finns andra transportlösningar och där det inte finns.                     

Angiven volym och att det är över en stor geografi väcker också frågan om 

det är förenligt med den kommunala kompetensen, om det är lämpligt, 

ändamålsenligt och skäligt att kommunen ägnar sig åt verksamheten. 

Schenker och Postnord är två konkurrenter till Bussgods, som också 

levererar gods till stora geografiska områden i Västernorrland.                            

Det saknas en tydlig utredning som svarar på frågan vad som skulle hända 

om Bussgods lades ned istället för att den uppgick i en ny organisation. En 

sådan utredning tycks föreligga vid Jämtlands ställningstagande.                   

Slutsatsen är att kommunen inte borde ta ställning till förslaget utan att med 

säkerhet veta att det inte snedvrider konkurrensen på en befintlig marknad. 

Det är därför avgörande att förslaget kompletteras med en analys av 
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marknadsläget som innehåller det bedömda behovet av transporttjänster och 

konkurrensläget, samt bedömer konsekvenserna av att ett stort 

bussgodsbolag går in på marknaden i en så stor geografi.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 209 2018-12-04 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-19 

Missiv - Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i norr 

Bilagorna 1-7 till Missivet 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 111 2017-06-19 

 

______  
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§ 6 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att införa avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning av 

tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare från och med första mars 2020 

och 

att avgiften för 2020 fastställs till 9300 kr för nyansökan, 6510 kr för 

ändring av tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd.  

Yttranden 

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

Lindberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta endast i 

enlighet med de två första attsatserna i liggande förslag. 

Christina Lindberg (C) yrkar på återremiss.  

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Christina Lindbergs (C) förslag. 

Björn Nordling (S) yrkar på ajournering. 

Mötet ajourneras enligt tidsangivelse ovan.   

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Andreas Sjölanders 

(S) förslag och Christina Lindbergs (C) förslag om återremiss. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras 

idag. 
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Reservation 

Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 

Centerpartiets förslag. Centerpartiet anger följande motivering till yrkandet 

om återremiss:  

Avgift för prövning av ansökan av försäljning av tobak föreslås likställs med 

bedömning av serveringstillstånd.  

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i ett cirkulär om ny lag om 

tobak och liknande produkter: 

”Den nya tillståndsordningen innehåller emellertid färre 

bedömningskriterier och är enligt regeringen inte fullt lika komplex. 

Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera 

ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan vara något 

lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.”  

Tillstånd att sälja tobak ligger mer i paritet med försäljning av folköl, vilket 

dessutom enbart är anmälningspliktigt. Detta är ett ekonomiskt slag mot våra 

lokala företag, då dessa redan slåss mot fullt laglig försäljning på internet. 

Centerpartiet vill att ansökningsavgiften för tobak och liknande produkter 

utreds vidare och omfattar timtaxa alternativt differentierad avgift. 

Propositionsordning 2      

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, Andreas 

Sjölanders (S) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Andreas 

Sjölanders (S) förslag. 

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla. 

(2018:2088)  Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581)  och lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om 

tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 

automater.  

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av 

ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 

med den prövning som görs vid bedömningen serveringstillstånd varför 

dessa avgifter föreslås jämställas. 
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Förslag till avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 

 

Nyansökan tobak   9 300 kr 

Ändring i tobakstillstånd   6 510 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd, ex marknad eller festival  600 kr 

Jämförelse med övriga kommuner i länet.  

  Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Härnösands kommun (9300)  9300 kr 

Sundsvalls kommun  10 000 kr  11 500 kr 

Kramfors kommun 942 kr/h  9 420 kr 

Örnsköldsviks kommun 9 300 kr  11 600 kr 

Ånge kommun Ingen uppgift  7000 kr 

Sollefteå kommun Ingen uppgift  Ingen uppgift 

 

Socialt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet är positivt för det ekonomiska perspektivet eftersom kostnaden som 

uppstår i arbetet med att ge beslut om tillstånd täcks av den som söker 

tillstånden.   

Kommunledningskontoret delar socialnämndens uppfattning om att en avgift 

bör införas för att ansöka om tillstånd att sälja tobak med mera. 

Kommunledningskontoret anser också att det är bra att avgiften jämställs 

med avgiften för serveringstillstånd.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 99 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-01 § 166 

  

______  
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Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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 Kommunfullmäktige 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret förslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att införa avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning av 

tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare från och med första mars 2020, 

att avgiften för 2020 fastställs till 9300 kr för nyansökan, 6510 kr för 

ändring av tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd, samt  

att en årlig uppräkning från 2021 av avgiften sker enligt prisindex för 

kommunal verksamhet.  

 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla. 

(2018:2088)  Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581)  och lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om 

tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 

automater.  

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av 

ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 

med den prövning som görs vid bedömningen serveringstillstånd varför 

dessa avgifter föreslås jämställas. 
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Förslag till avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 

 

Nyansökan tobak   9 300 kr 

Ändring i tobakstillstånd   6 510 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd, ex marknad eller festival  600 kr 

Jämförelse med övriga kommuner i länet.  

  Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Härnösands kommun (9300)  9300 kr 

Sundsvalls kommun  10 000 kr  11 500 kr 

Kramfors kommun 942 kr/h  9 420 kr 

Örnsköldsviks kommun 9 300 kr  11 600 kr 

Ånge kommun Ingen uppgift  7000 kr 

Sollefteå kommun Ingen uppgift  Ingen uppgift 

 

Socialt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet är positivt för det ekonomiska perspektivet eftersom kostnaden som 

uppstår i arbetet med att ge beslut om tillstånd täcks av den som söker 

tillstånden.   

Kommunledningskontoret delar socialnämndens uppfattning om att en 

avgift bör införas för att ansöka om tillstånd att sälja tobak med mera. 

Kommunledningskontoret anser också att det är bra att avgiften jämställs 

med avgiften för serveringstillstånd.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut, 2019-10-01 angående ärendet Ansökningsavgift 

enligt lagen om tobak och liknande produkter.  

Petra Norberg 

Tf kanslichef 

Henrik Petre 

Utredare 

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Socialförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Nämndhuset 
Norra kyrkogatan 2 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

socialforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 83 83 
Bankgiro 

5576-5218 
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 SOCIALNÄMNDEN 

 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  

Att besluta om avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning 

av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt ”lagen (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter”. Avgiften förslås gälla fr. o m i januari 2020, 

Att avgiften fastställs till 9300 kr för nyansökan, 6510 kr för ändring av 

tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd, 

Att en årlig uppräkning av avgiften sker enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). 

Beskrivning av ärendet 

Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

I och med den nya lagen är det förbjudet att röka på flera nya platser, 

exempelvis uteserveringar etc. Rökförbudet omfattar även elektroniska 

cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar 

rökning men inte innehåller tobak. 

Från och med den 1 juli 2019 måste även den som vill sälja tobak ansöka om 

tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 

automater.  

Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för tillståndsgivning av tobakförsäljning, liksom 

tillsynen av detalj- och partihandeln av tobak samt rökfria miljöer.  

Länsstyrelsens ansvar 

Länsstyrelsen har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att följa 

kommunernas verksamhet samt ge dem information och råd. Länsstyrelsen 

ska också främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter. 
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Avgift 

Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § 

samma lag.  

Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 

med den prövning som görs vid bedömningen alkoholtillstånd varför dessa 

avgifter föreslås jämställas. 

Jämförelse med övriga kommuner i länet.  

  Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Sundsvalls kommun  10 000 kr  11 500 kr 

Kramfors kommun 942 kr/h  9 420 kr 

Sollefteå kommun Ingen uppgift 

Örnsköldsviks kommun 9 300 kr  11 600 kr 

Ånge kommun Ingen uppgift  7000 kr  

Härnösands kommun   9300 kr 

Förslag 

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, föreslår socialförvaltningen att en avgift fastställs. Då prövningen 

är lika omfattande som prövning av alkoholtillstånd föreslås att avgifterna 

likställs. 

Förslag till avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare. 

 

Nyansökan tobak   9 300 kr 

Ändring i tobakstillstånd   6 510 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd, ex marknad eller festival  600 kr 

 

 

 

Mats Collin 

Förvaltningschef 

 

 

Lisbet Sander 

Verksamhetschef 
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§ 166 Dnr 2019-000253 3.7.2.0 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  

att besluta om avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning 

av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lagen (2018:2088) om 

tobak och liknande produkter. Avgiften förslås gälla fr.o.m. januari 2020, 

att avgiften fastställs till 9 300 kr för nyansökan, 6 510 kr för ändring av 

tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd, samt 

att en årlig uppräkning av avgiften sker enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV).   

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581) och lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

I och med den nya lagen är det förbjudet att röka på flera nya platser, 

exempelvis uteserveringar etc. Rökförbudet omfattar även elektroniska 

cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar 

rökning men inte innehåller tobak. 

Från och med den 1 juli 2019 måste även den som vill sälja tobak ansöka om 

tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 

automater.  

Enligt 8 kapitlet 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta 

ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 

1 § samma lag.  

Avgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 

med den prövning som görs vid bedömningen alkoholtillstånd varför dessa 

avgifter föreslås jämställas.     
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Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-08-22 

______  
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§ 7 Dnr 2019-000448 1.1.1.1 

Ersättning från dödsbon i samband med gravsättning 
och provisorisk dödsboförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ersättning för kommunens förvaltning av dödsbon ska tas ut från och med 

2020-03-01 och  

att timtaxan fastställs till 0,7 % av prisbasbeloppet.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger 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 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det 

inte finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har 

kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns tillgångar.  Även 

för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan 

kommunen begära ersättning från dödsboet.  

En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 

tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara 

kommunens självkostnad. 

Socialnämnden handlägger ett antal ärenden per år gällande både 

gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning. Även om det rör sig om ett 

mindre antal ärenden så är ofta dessa ärenden tidskrävande. I många fall ska 

kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. 

Av SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) cirkulär19:30 framgår det att 

även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det på fullmäktige att 

ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera 

verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift. Kommunen 
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får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som 

de tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen. 

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Vid en jämförelse 

med några andra kommuner i länet har det framkommit att de flesta 

kommuner har valt att anta en timtaxa om cirka 0,64–0,82 procent av 

prisbasbeloppet. Som 2019 är 46 500 kr. Socialnämnden har beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige om att taxan ska bli 408 kr från 2019-11-01 

vilket motsvarar 0,7 % * 46 500 kr prisbasbeloppet = 326 kr/timmen + 25 % 

moms = 408kr. 

Kommunledningskontoret anser att ta ut avgift för dödsboförvaltning är 

skäligt och anser timtaxan också är det. Dock förslår 

kommunledningskontoret att avgiften bör gälla från om med 2020-01-01, 

vilket då innebär att prisbasbeloppet är 47 300 kr. Det ger en avgift på 414 kr 

per timme för gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning, inklusive 

moms.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 98 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-1 § 165  

______  
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 Kommunfullmäktige 

Ersättning från dödsbon i samband med gravsättning 
och provisorisk dödsboförvaltning 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ersättning för kommunens förvaltning av dödsbon ska tas ut från och 

med 2020-03-01 och  

att fastställa timtaxan till 0,7 % av prisbasbeloppet.  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om 

det inte finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det 

uppdraget har kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns 

tillgångar.  Även för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en 

släktutredning, kan kommunen begära ersättning från dödsboet.  

En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 

tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara 

kommunens självkostnad. 

Socialnämnden handlägger ett antal ärenden per år gällande både 

gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning. Även om det rör sig om ett 

mindre antal ärenden så är ofta dessa ärenden tidskrävande. I många fall ska 

kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och 

fastighetsägare. 

Av SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) cirkulär19:30 framgår det att 

även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det på fullmäktige att 

ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera 

verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift. Kommunen 

får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster 

som de tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen. 

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Vid en jämförelse 

med några andra kommuner i länet har det framkommit att de flesta 
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kommuner har valt att anta en timtaxa om cirka 0,64–0,82 procent av 

prisbasbeloppet. Som 2019 är 46 500 kr. Socialnämnden har beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige om att taxan ska bli 408 kr från 2019-11-01 

vilket motsvarar 0,7 % * 46 500 kr prisbasbeloppet = 326 kr/timmen + 25 % 

moms = 408kr. 

Kommunledningskontoret anser att ta ut avgift för dödsboförvaltning är 

skäligt och anser timtaxan också är det. Dock förslår 

kommunledningskontoret att avgiften bör gälla från om med 2020-01-01, 

vilket då innebär att prisbasbeloppet är 47 300 kr. Det ger en avgift på 414 

kr per timme för gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning, inklusive 

moms.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokollsutdrag 2019-10-1 § 165 Ersättning från dödsbon 

i samband med gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning.  

Petra Norberg 

Tf kanslichef 

Henrik Petre 

Utredare 
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 Socialnämnden 

 

Ersättning från dödsbon i samband med gravsättning 
och provisorisk dödsboförvaltning 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige fatta beslut om  

att ersättning för kommunens förvaltning av dödsbon enligt Ärvdabalken och 

Begravningslagen ska tas ut fr.o.m. 2019-11-01, 

att timtaxan för förvaltning enligt ovan nämnda lagar ska fastställas till 0,7 

% av prisbasbeloppet 46 500 kr år 2019 = 326 kr/tim + 25% moms =  408kr 

att en årlig uppräkning av taxan sker enligt 0,7 % av pribasbeloppet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det 

inte finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har 

kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns tillgångar.  Även 

för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan 

kommunen begära ersättning från dödsboet.  

En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 

tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara 

kommunens självkostnad. 

Beskrivning av ärendet  

”Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska 

det ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd eller, om 

den avlidne inte har varit folkbokförd i Sverige, av den kommun där 

dödsfallet inträffade. För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av 

dödsboet ”. Begravningslagen (1990:1144) 

Enligt socialnämndens delegation har enhetschef vid socialförvaltningens 

ekonomi och vuxenenhet rätt att fatta beslut enligt 5 kap. 2 

begravningslagen. 

Om det är oklart om det finns dödsbodelägare begärs en släktutredning via 

Landsarkivet. I avvaktan på en sådan släktutredning inleds en provisorisk 

dödsboförvaltning enligt 18 kap 2 § Ärvdabalken. Den provisoriska 
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dödsboförvaltningen pågår till dess att en dödsbodelägare hittats och 

övertagit förvaltningen av dödsboet. Visar en släktutredning att det inte finns 

någon dödsbodelägare och det finns tillgångar i dödsboet aktualiseras 

ärendet till Kammarkollegiet för vidare dödsboutredning och 

kvarlåtenskapen tillfaller då Allmänna arvsfonden. 

Finns inga tillgångar i dödsboet sker en dödsboanmälan till Skatteverket. 

Socialnämnden i Härnösands kommun handlägger ett antal ärenden per år 

gällande både gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning. Även om det 

rör sig om ett mindre antal ärenden så är ofta dessa ärenden tidskrävande. I 

många fall ska kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och 

fastighetsägare. Ett ärende kräver vanligtvis inte mer än fem timmars arbete 

vid tillfällig dödsboförvaltning.  

Av SKL :s (Sveriges kommuner och landsting) cirkulär19:30 framgår det att 

även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det på fullmäktige att 

ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera 

verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift. Kommuner 

får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som 

de tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen i 2 kap 6 § kommunallagen.” 

Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Vid en jämförelse 

med några andra kommuner i länet har det framkommit att de flesta 

kommuner har valt att anta en timtaxa om cirka 0,64–0,82 procent av 

prisbasbeloppet. Nämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att 

taxan ska bli 408 kr från 2019-11-01 vilket motsvarar 0,7% * 46 500 kr 

prisbasbeloppet = 326 kr/tim + 25% moms = 408kr. 

 

 

 

Mats Collin    Solbritt Höglund 

Förvaltningschef  Enhetschef 
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§ 165 Dnr 2019-000243 3.7.1.3 

Ersättning från dödsbon i samband med gravsättning 
och provisorisk dödsboförvaltning 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige fatta beslut om  

att ersättning för kommunens förvaltning av dödsbon enligt Ärvdabalken 

och Begravningslagen ska tas ut fr.o.m. den 1 november 2019,  

att timtaxan för förvaltning enligt ovan nämnda lagar ska fastställas till  

0,7 % av prisbasbeloppet 46 500 kr år 2019 = 326 kr + 25% moms  

=  408 kr per timme, samt  

att en årlig uppräkning av taxan sker enligt 0,7 % av prisbasbeloppet.  

Bakgrund 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det 

inte finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har 

kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns tillgångar.  Även 

för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan 

kommunen begära ersättning från dödsboet.  

En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 

tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara 

kommunens självkostnad.   

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-08-29.  

______  
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§ 28 Dnr 2019-000063 1.2.3.1 

Program för krisberedskap och civilt försvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

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

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden och innehålla: 

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 

vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 
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I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion. 

Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i 

varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.  

Socialt perspektiv 

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

väl utfört arbete med krisberedskap och civilt försvar innebär att kommunen 

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

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

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

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

samhällets skyddsvärden skyddas vilket innebär en positiv påverkan på det 

ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men på 

mellanlångsikt kan behov av åtgärder som innebär ökade kostnader 

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

men utfallet är osäkert. 

Detta program är det högsta styrande dokumentet för krisberedskap och 

civilt försvar i kommunen och påverkar andra styrande dokument inom 

området som krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, riktlinjer för 

kontinuitetshantering och kommunens risk och sårbarhetsanalys.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-01-21 § 5 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-08 

Program för krisberedskap för civilt försvar i Härnösands kommun 2019-

2022  

 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Styrdokument krisberedskap och civilt försvar 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

Beskrivning av ärendet 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

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

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden och innehålla: 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 

områdesansvar. 

• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion. 

Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i 

varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.  

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

väl utfört arbete med krisberedskap och civilt försvar innebär att kommunen 

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

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

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

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

samhällets skyddsvärden skyddas vilket innebär en positiv påverkan på det 

ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men på 

mellanlångsikt kan behov av åtgärder som innebär ökade kostnader 

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

då men utfallet är osäkert. 

Detta program är det högsta styrande dokumentet för krisberedskap och 

civilt försvar i kommunen och påverkar andra styrande dokument inom 

området som krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, riktlinjer för 

kontinuitetshantering och kommunens risk och sårbarhetsanalys.   

Beslutsunderlag 

.  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Per Jonsson 

Utredare 

 

Bilagor 

Program för krisberedskap och civilt försvar i Härnösands kommun 2019-

2022 
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1. Inledning 

I detta program anges kommunens inriktning för arbetet med beredskap för 

fredstida kriser och civilt försvar 2019-2022. 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar arbetet med 

beredskap i kommuner. 

Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner ska minska sårbarheten i 

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

fredstid och vid höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 och- 

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 

mellan SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna 

ovan ska genomföras. 

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden. 

1.1. Avgränsningar 

Programmet anger kommunens inriktning för arbetet med beredskap för 

fredstida kriser och civilt försvar, nedan kallat beredskapsarbete. 

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

samhällsviktiga verksamheter. Arbetet ska grunda sig i denna inriktning 

men beskrivs inte närmare i detta program. 

Utöver detta dokument ska det finnas en  

• Utbildnings- och övningsplan 

• Ledningsplan för extraordinära händelser och höjd beredskap. 

• Risk- och sårbarhetsanalys 

• Riktlinjer för kontinuitetshantering 

Viss verksamhet har en särskilt stor koppling till beredskapsarbetet men 

regleras helt eller delvis på annat håll: 

• Arbete mot våldsbejakande extremism 

• Brottsförebyggande arbete 

• Olycksförebyggande arbete 

• Arbete med klimatanpassning 

• Arbete med social hållbarhet 

• Informationssäkerhet 

• Dataskydd 

• Internt skydd 
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2. Övergripande styrning 

Kommunfullmäktige fastställer i detta program inriktningen för kommunens 

arbete med krisberedskap och civilt försvar under mandatperioden. 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av arbetet. 

Samtliga nämnder, kommunägda bolag och förbund ska beakta denna 

inriktning i styrningen för den egna verksamheten, och;  

• Bidra till den kommunala krisledningen när det är påkallat. 

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

fungera vid kris och höjd beredskap som utgår från verksamhetens 

behov och den kommunövergripande krisledningsplanen. 

• årligen till kommunstyrelsen rapportera vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka som planeras för det kommande året. 

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

• Delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser 

• Delta i utbildning och övning. 

3. Inriktning för mandatperioden 2019-2022 

Den övergripande målsättningen med kommunens arbete med krisberedskap 

och civilt försvar är att värna samhällets skyddsvärden och därigenom 

människor, miljö och verksamheter i Härnösands kommun. 

Samhällets skyddsvärden så som de definieras av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, MSB är;  

• befolkningens liv och hälsa 

• samhällets funktionalitet 

• förmågan att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• miljö och ekonomiska värden 

• nationell suveränitet 

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

nationella, regionala och lokala överenskommelser inom berörda områden 

och aktivt medverka i samverkan med andra  aktörer. 

För att nå upp till det ska kommunen 

• ha förmåga att motstå och kunna hantera samhällsstörningar och 

störningar i enskilda verksamheterna både i fredstid och vid höjd 

beredskap 

• ha förmåga att bedriva samhällsviktig verksamhet på en acceptabel 

nivå oavsett störning 

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

område 

3.1. Gemensam grund 

Beredskapsarbetet bidrar till och drar nytta av kvalitetsarbete i berörda 

verksamheter. Kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar ska 

därför så långt det är möjligt ske samordnat med andra berörda 

verksamheter. 

Gemensamma processer 

En gemensam bild av verksamheten och dess processer underlättar 

samverkan och arbetet med systemförvaltning, informationsförvaltning, 

risk- och sårbarhetsanalyser, internkontroll, säkerhetsskydd, dataskydd med 

mera. 

Beredskapsarbetet ska bygga på dokumenterade etablerade processer, där 

sådana saknas eller är ofullständiga ska processerna beskrivas och 

dokumenteras i samråd med berörda verksamheter. 

Systematiskt arbetssätt 

Ett systematiskt arbete med uppföljning och lärande där erfarenheter tas om 

hand och bidrar till förbättringar är en förutsättning för ett ändamålsenligt 

beredskapsarbete. 

Under mandatperioden ska ett arbetssätt för uppföljning av kommunens 

beredskapsarbete tas fram som harmonierar med kommunens styrning i 

övrigt. 

Gemensamma metoder och metodstöd 

När det finns samordningsvinster ska gemensamma metoder och metodstöd 

användas. Det kan gälla informationssäkerhetsklassningar, 

säkerhetsskyddsarbete, arbetsmiljö och internkontroll och gäller även 

beredskapsarbetet. 

Samlad avvikelse och incidenthantering 

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

behöver vi bli bättre på att identifiera och rapportera avvikelser och 

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

lagstiftningar.  

I det löpande beredskapsarbetet ingår att veckovis samla in, sammanställa 

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

rapporter ska en kartläggning göras av befintliga rapporteringsvägar och 

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

samordningsvinster att göra. 

3.2. Beredskapshöjande åtgärder 

Följande åtgärder syftar till att öka förmågan att kontinuerligt bedriva 

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

förmågan att hantera extraordinära händelser och grundar sig i kommunens 

risk- och sårbarhetsanalys. 
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Informationssäkerhet 

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

grundläggande informationssäkerhetsarbete och i vissa fall helt undvikas. 

Viktiga informationstillgångar ska identifieras och klassificeras för att 

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

Samhällsviktiga verksamheter ska prioritera arbetet med att utveckla och 

implementera arbetssätt utifrån policy och riktlinjer för 

informationssäkerhet. 

Kontinuitetshantering 

Samhällsviktiga verksamheter som kommunen bedriver eller ansvarar för, 

ska under mandatperioden ha tagit fram en kontinuitetsplan på den 

organisatoriska nivå som är lämplig. 

Planering ska säkerställa att verksamheten kan upprätthållas på en 

acceptabel nivå oavsett vilka störningar som inträffar. Planering ska testas 

och revideras regelbundet och vid behov.  

Planeringen ska beakta givna förutsättningar från planeringen av 

totalförsvaret. 

Nödvattenplanering 

Under mandatperioden ska kommunen i samverkan mellan berörda 

verksamheter ta fram en plan för nödvattenförsörjning. Behoven från 

samhällsviktiga verksamheter och från hushåll ska beaktas. 

Trygghetspunkter 

Under mandatperioden ska en planering för trygghetspunkter på samtliga 

serviceorter i kommunen färdigställas. En trygghetspunkt ska vara känd och 

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

information finns att tillgå. Arbetet ska också beakta kommunens planering 

för civilt försvar, reservkraft och nödvattenplanering. 

Lokaler 

De lokaler där kommunen bedriver verksamhet är en av våra viktigaste 

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

kontinuitet och skydd sker som en integrerad del i kommunens 

lokalförsörjning. 

Under mandatperioden ska arbetssätt för kravställning på lokaler där 

samhällsviktig verksamhet bedrivs. Även planering för totalförsvaret ska 

beaktas. 

Klimatanpassning 

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

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

underlagen som beaktas i kommunens klimatanpassningsarbete. Likaså ska 

risker och åtgärder som identifieras i kommunens arbete med 

klimatanpassning beaktas i beredskapsarbetet.  

Kravställning vid upphandling av samhällsviktig verksamhet 

Under mandatperioden ska kommunen etablera arbetssätt för upphandling 

av samhällsviktig verksamhet eller sådant som samhällsviktig verksamhet är 

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

majeure. Även planering för totalförsvaret och säkerhetsskydd ska beaktas. 

IT-säkerhet 

Med en ökad digitalisering ökar möjligheterna men också hoten mot våra 

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

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

som beaktar den kommande vägledningen för grundläggande IT-

säkerhetsåtgärder från MSB. 

Etablera samverkansformer för det geografiska områdesansvaret 

Det geografiska områdesansvaret innefattar några av kommunens viktigaste 

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

aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning inför och under en 

händelse och information till allmänheten samordnas. 

Kommunen ska under mandatperioden etablera samverkansformer för att 

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

och vid höjd beredskap. 

Utbildning och övning 

Förtroendevalda och anställd personal ska erbjudas den utbildning och 

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

händelser i fredstid och höjd beredskap. 

3.3. Civilt försvar 

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

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

säkerställa viktiga samhällsfunktioner och att bidra till försvarsmaktens 

förmåga vid ett väpnat angrepp. Följande åtgärder rör specifikt kommunens 

roll i totalförsvaret. 

Samordning 

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

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

gällande återuppbyggnaden av totalförsvaret. 

Säkerhetsskydd 

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

påkallat, både gällande analys och åtgärder utifrån analysen. 

Skyddsrum 

Skyddsrum i fastigheter som kommunen eller kommunala bolag har 

rådighet över ska leva upp till de krav som finns. 

Krigsplaceringar 

Alla berörda verksamheter ska bidra till arbetet med krigsorganisation och 

krigsplaceringar av personal. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2019-000525 1.1.2.1 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

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

som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen.  

Rådet är en remissinstans och referensgrupp som ska förstärka inflytande i 

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

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Reglementet beskriver vilka uppgifter rådet ska fullgöra, dess 

sammansättning, ekonomi, organisation och arbetsformer. 

Socialt perspektiv 

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

och inflytande i kommunala angelägenheter som berör gruppen. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-02 

Bilaga - Reglemente för kommunala pensionärsrådet 
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Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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Datum 

2020-01-02 

 
Dnr  

KS/2019-000525 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Förslag till beslut  

Kommunkansliet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet.  

 

Beskrivning av ärendet 

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

som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen.  

Rådet är en remissinstans och referensgrupp som ska förstärka inflytande i 

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

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Reglementet beskriver vilka uppgifter rådet ska fullgöra, dess 

sammansättning, ekonomi, organisation och arbetsformer. 

 

Socialt perspektiv 

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

och inflytande i kommunala angelägenheter som berör gruppen. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan   

 

Petra Norberg 

Tf kanslichef  

 

Bilagor 

Bilaga – Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 



 

 
 

 

 

  

 

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

REGLEMENTE  

Datum 

2020-01-02 
   

  

 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) 

   

 

Dokumentnamn Reglemente kommunala pensionärsrådet 

Dokumenttyp 

Reglemente 

Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige 

Datum 

2020- 

Diarienummer 

[Diarienr]  

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 

Version 

1 

Senast reviderad 

[Datum]  

Giltig t o m 

[Datum]  

Dokumentinformation Beskriver rådets funktion och uppgifter 

Dokumentet gäller för Kommunala pensionärsrådet 

Annan information [Annan information]  



Härnösands kommun 
Datum 

2020-01-02 
  

  
Sida 

2(5) 
 

 

1 Syfte  

 

 

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

som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen.  

 

Rådet är en remissinstans och referensgrupp som ska förstärka inflytande i 

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

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

 

Rådet syftar till att stärka pensionärers perspektiv på samhällsplaneringen. 

 

 

1.1 Uppgifter (ny) 

 

Kommunala pensionärsrådets uppgifter är 

 

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

referensgrupp/-er i frågor som rör äldre samt 

 

• att medverka med referenspersoner i större utredningar och projekt 

där kommunen finner detta lämpligt 
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2 Rådets sammansättning 

Kommunens representation i pensionärsrådet består av två förtroendevalda 

från kommunstyrelsen varav en från majoriteten och en från oppositionen. 

Rådet består utöver detta av deltagare från pensionärsorganisationer som är 

verksamma inom Härnösands kommun. Varje pensionärsorganisation 

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

deltar när ordinarie deltagare är frånvarande. Samordning av arbetet sker 

från kommunledningskontoret. 

Pensionärsrådet kan vid behov bjuda in representanter från kommunens 

förvaltningar, kommunala bolag, politiker samt andra organisationer och 

aktörer för att närvara vid rådets möten. Pensionärsrådets beredning fattar 

beslut om vilka som ska bjudas in till rådets möte. 

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

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

vid första rådsmötet efter 1 juni.  
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3 Organisation och arbetsformer 

Kommunala pensionärsrådet är knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser de förtroendevalda till rådet. Dessa utses per 

mandatperiod.  

Pensionärsrådet ska ha en beredningsgrupp som har till uppgift att bereda 

ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden.  

I beredningsgruppen ingår rådets ordförande, vice ordförande, ansvarig 

tjänsteman samt en representant från deltagande organisationer. Ordförande 

kan vid behov utöka beredningsgruppen. Beredningsgruppen träffas tre 

veckor före ordinarie sammanträde.  

Formen för rådets sammanträden planeras och beslutas av 

beredningsgruppen utifrån dagordningens innehåll.  

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

datum för planerade sammanträden ska upprättas. Ett av dessa 

sammanträden ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.  

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

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

skickas ut senast tio dagar före sammanträdet tillsammans med dagordning 

för mötet.   

Justerat protokoll skickas till rådets deltagare och publiceras på Härnösands 

kommuns hemsida i enlighet med kommunens handläggningsrutiner. 

Protokollet ska justeras av en representant från en av organisationerna som 

ingår i rådet. 

Ordförande ansvarar för att rådets deltagare och ersättare informeras om och 

introduceras i rådets reglemente, dess uppdrag och kommunens organisation 

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

Till organisationernas representanter i pensionärsrådet utgår reseersättning 

enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt.   

Organisationer som ingår i pensionärsrådet erhåller årlig schablonersättning.  

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

användas för utbildning för rådet och till att genomföra evenemang som 

stärker rådets arbete och utvecklar den lokala demokratin. 
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§ 16 Dnr 2019-000562 3.4.2.0 

Reviderat reglemente för Landsbygdsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderat reglemente för landsbygdsrådet i Härnösands kommun.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger 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 

Landsbygdsrådet reglemente ingick i den översyn som gjordes av rådens 

reglementen under våren 2015 och antogs att gälla from 2015-09-01. Under 

hösten 2019 har landsbygdsrådet arbetet med reglementet under några av 

sina möten och föreslår ett par förändringar. 

Det föreslås ett tillägg angående rådets syfte Rådet ska verka för att 

landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Det kan 

också initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar samt vara 

remissinstans i landsbygdsfrågor.’ 

Därefter föreslås en förändring att det är att i rådet ska också ingå ansvarig 

tjänsteperson istället för ansvarig chef, för den enhet som inom kommunen 

ansvarar för landsbygdsfrågor 

Det föreslå att 1 representant inbjuds att ingå landsbygdsrådet från HNEF. 

Samt några smärre förändringar av gällande i organisation och arbetsformer. 

Socialt perspektiv 

Landsbygdsrådet spelar en viktig roll för att för en närvarande demokrati på 

landsbygden. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Rådet erhåller ersättning enligt tidigare beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-17 

Reglemente för landsbygdsrådet 2015-09-01  

______  
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 Kommunstyrelsen 

Reviderat reglemente för Landsbygdsrådet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen  

att anta reviderat reglemente för landsbygdsrådet i Härnösands kommun.  

 

Beskrivning av ärendet 

Landsbygdsrådet reglemente ingick i den översyn som gjordes av rådens 

reglementen under våren 2015 och antogs att gälla from 2015-09-01. Under 

hösten 2019 har landsbygdsrådet arbetet med reglementet under några av 

sina möten och föreslår ett par förändringar. 

Det föreslås ett tillägg angående rådets syfte Rådet ska verka för att 

landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Det kan 

också initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar samt vara 

remissinstans i landsbygdsfrågor.’ 

Därefter föreslås en förändring att det är att i rådet ska också ingå ansvarig 

tjänsteperson istället för ansvarig chef, för den enhet som inom kommunen 

ansvarar för landsbygdsfrågor 

Det föreslå att 1 representant inbjuds att ingå landsbygdsrådet från HNEF. 

Samt några smärre förändringar av gällande i organisation och arbetsformer. 

Socialt perspektiv 

Landsbygdsrådet spelar en viktig roll för att för en närvarande demokrati på 

landsbygden. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Rådet erhåller ersättning enligt tidigare beslut.   

Beslutsunderlag 

Reglemente för landsbygdsrådet 2015-09-01  
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Reglemente för Landsbygdsrådet i Härnösands kommun  

 

1 Syfte 

Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett 

forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan 

företrädare för landsbygdens intresse- och företagarföreningar samt 

kommunens företrädare.  

 

Rådet ska främja kommuninnevånare och företagare på landsbygden och 

tillvarata deras intressen bland annat genom att vara ett forum för 

opinionsbildning och kunskapsspridning. 

  

Rådet ska verka för att landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas 

verksamhetsplanering. Det kan också  

initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar samt vara 

remissinstans i landsbygdsfrågor. 

  

Rådet kan ges möjlighet att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess 

verksamhetsområde.  

 

Landsbygdsrådet fungerar även som kommunbygderåd för Härnösands 

kommuns geografiska område inom Riksorganisationen Hela Sverige ska 

leva. 

2 Rådets sammansättning 

Rådets medlemmar utses dels av de intresse- eller landsbygdsområdesföreningar 

som finns i kommunen, dels av företagarorganisationen HNEF (Näringsliv i 

Härnösand Ekonomiska förening).  

Rådet ska verka för att samtliga områden i kommunen ska vara representerade. 

  

I rådet ska också ingå ansvarig tjänsteperson för den enhet som inom 

kommunen ansvarar för landsbygdsfrågor.  

 

Varje förening erbjuds att ingå i rådet med en ordinarie ledamot och en 

ersättare. Ersättare deltar när ordinarie ledamot är frånvarande.  

 

Sju föreningar inbjuds till rådet som representanter för följande områden: 

Häggdånger, Hemsö/Rö, Stigsjö/Gussjö, Viksjö, Högsjö/Ramvik, 

Säbrå/Älandsbro och Härnön. Om det finns behov, kan rådet själv besluta att 

ytterligare 1-2 organisationer ska ingå i rådet. 

 

Från Härnösands näringslivs ekonomiska förening HNEF inbjuds 1 representant 

från företagsorganisationer att ingå i rådet 

 

Kommunen representeras av en ledamot från majoriteten och en från 

oppositionen i kommunstyrelsen. 
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De organisationer som ingår i det kommunala landsbygdsrådet ska anmäla 

ledamöter och om möjligt ersättare till kommunstyrelsen före den 1 juni varje 

år. 

  

Nya ledamöter börjar då tjänstgöra första rådsmötet efter 1 juni.  

Rådet kan själv besluta att bjuda in politiker eller representanter från 

kommunens förvaltningar eller bolag vid behov. 

3 Organisation och arbetsformer 

Det kommunala landsbygdsrådet är knutet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande som tillika är 

ledamöter i kommunstyrelsen, där ordförande representerar majoriteten och 

vice ordförande oppositionen. Rådet tillsätter en beredningsgrupp med 

uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden. I 

beredningsgruppen ska ordförande, vice ordförande samt ansvarig 

handläggare ingå.  

I beredningsgruppen ska ytterligare en ledamot från rådet ingå.Till 

sekreterare i rådet och i beredningsgruppen utses en tjänsteman. 

Beredningsgruppen träffas två veckor före ordinarie sammanträde. 

Rådet ska sammanträda fyra till sex gånger per år. En årsplan med datum för 

planerade sammanträden ska upprättas. Ett av dessa sammanträden ska 

hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. Rådet ska erbjudas 

utbildning inom sitt verksamhetsområde.  

Ett extra sammanträde ska hållas om ordförande, beredningsgrupp eller mer 

än hälften av rådets ledamöter begär det. Kallelse med dagordning ska 

utsändas senast en vecka före sammanträdet. Justerat protokoll ska 

diarieföras och tillsändas rådets medlemmar, 

landsbygdsområdesföreningarna, kommunstyrelsen samt övriga nämnder.  

Protokollet ska justeras av ordförande samt en representant från en av 

föreningarna i rådet.  

4 Ekonomi 

Till organisationernas representanter i landsbygdsrådet utgår reseersättning 

enligt de regler som kommunfullmäktige fastställt.  

Organisationer som ingår i landsbygdsrådet erhåller årlig schablonersättning.  

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

användas för utbildning för rådet och till att genomföra evenemang som 

stärker rådets arbete och utvecklar den lokala demokratin. 

 



 
  

 

Reglemente för Landsbygdsrådet i Härnösands kommun  
   
    
     
 

1 Syfte  
Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, 

samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens intresse- och 

företagarföreningar samt kommunens företrädare.  

 

Rådet ska främja kommuninnevånare och företagare på landsbygden och tillvarata deras intressen bland 

annat genom att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning. 

  

Rådet ska verka för att landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Det kan också  

initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar samt vara remissinstans i landsbygdsfrågor. 

  

Rådet kan ges möjlighet att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.  

 

Landsbygdsrådet fungerar även som kommunbygderåd för Härnösands kommuns geografiska område inom 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

 

2 Rådets sammansättning  
 
Rådets medlemmar utses dels av de intresse- eller landsbygdsområdesföreningar som finns i kommunen, 

dels av företagarorganisationen HNEF (Näringsliv i Härnösand Ekonomiska förening).  

Rådet ska verka för att samtliga områden i kommunen ska vara representerade.  

 

I rådet ska också ingå ansvarig chef för den enhet som inom kommunen ansvarar för landsbygdsfrågor  

samt en ansvarig tjänsteman för landsbygdsfrågor.  

 

I rådet ska också ingå ansvarig tjänsteperson för den enhet som inom kommunen ansvarar för  

landsbygdsfrågor.  

 

Varje förening erbjuds att ingå i rådet med en ordinarie ledamot och en ersättare. 

Ersättare deltar när ordinarie ledamot är frånvarande.  

 

7 föreningar ska inbjudas till rådet som representanter för följande områden: Häggdånger, Hemsö/Rö, 

Stigsjö/Gussjö, Viksjö, Högsjö/Ramvik, Säbrå/Älandsbro och Härnön.  

Om det finns behov, kan rådet själv besluta att ytterligare 1-2 organisationer ska ingå i rådet.  

 

Från HNEF inbjuds 2-3 representanter från företagsorganisationer att ingå i rådet.  

Från HNEF inbjuds 1 representant från företagsorganisationer att ingå i rådet 

Kommunen representeras av en ledamot från majoriteten och en från oppositionen i kommunstyrelsen.  

 

De organisationer som ingår i det kommunala landsbygdsrådet ska anmäla ledamöter och ersättare till 

kommunstyrelsen före den 1 juni varje år.  

De organisationer som ingår i det kommunala landsbygdsrådet ska anmäla ledamöter och om möjligt 

ersättare till kommunstyrelsen före den 1 juni varje år.  

 



 

 

Nya ledamöter börjar då tjänstgöra första rådsmötet efter 1 juni.  

Rådet kan själv besluta att bjuda in politiker eller representanter från kommunens förvaltningar eller bolag 

vid behov. 

 

3 Organisation och arbetsformer  
Det kommunala landsbygdsrådet är knutet till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser ordförande och 

vice ordförande som tillika är ledamöter i kommunstyrelsen, där ordförande representerar majoriteten och 

vice ordförande oppositionen. Rådet tillsätter en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå 

dagordning till rådets sammanträden. I beredningsgruppen ska ordförande, vice ordförande samt ansvarig 

handläggare ingå.  

 

I beredningsgruppen kan ytterligare en ledamot från rådet ingå.  

I beredningsgruppen ska ytterligare en ledamot från rådet ingå. 

 

Till sekreterare i rådet och i beredningsgruppen utses en tjänsteman. Beredningsgruppen träffas två veckor 

före ordinarie sammanträde. Rådet ska sammanträda fyra till sex gånger per år. En årsplan med datum för 

planerade sammanträden ska upprättas. Ett av dessa sammanträden ska hållas i anslutning till kommunens 

budgetbehandling. Rådet ska erbjudas utbildning inom sitt verksamhetsområde.  

 

Ett extra sammanträde ska hållas om ordförande, beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets ledamöter 

begär det. Kallelse med dagordning ska utsändas senast en vecka före sammanträdet. Justerat protokoll ska  

diarieföras och tillsändas rådets medlemmar, landsbygdsområdesföreningarna, kommunstyrelsen samt 

övriga nämnder.  

 

Protokollet ska justeras av en representant från en av föreningarna som ingår i rådet. 

Protokollet ska justeras av ordförande samt en representant från en av föreningarna i rådet.  

 

4 Ekonomi  
Till organisationernas representanter i landsbygdsrådet utgår reseersättning enligt de regler som 

kommunfullmäktige fastställt.  

 

Organisationer som ingår i landsbygdsrådet erhåller årlig schablonersättning.  

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

rådet och till att genomföra evenemang som stärker rådets arbete och utvecklar den lokala demokratin. 
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§ 33 Dnr 2020-000024 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun, enligt 

beslutade ändringar.  

Yttranden 

Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Andreas Sjölander (S), Lennart 

Bergström (SD) och Johan Sundqvist (MP).  

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att under punkt 3:1 att ordet kommunstyrelsen 

byts ut mot kommunfullmäktige. 

Lennart Bergström (SD) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Christina Lindberg (C) yrkar under punkt 2:3 Nämndernas ansvar 

tredje stycket,  

Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 

redovisas för kommunstyrelsen. Redovisas för kommunstyrelsen, ska vara 

kvar, samt 

att under punkt 3:1 texten som är överstruken ska kvarstå likaså anvisningar 

om målarbetet till nämnderna. 

Andreas Sjölander (S) samt majoriteten yrkar bifall till Christina Lindberg 

(C) förslag på punkt 3:1. 

Lennart Bergström (SD) yrkar under punkt 6:1 på kvartalsrapport i stället för 

fyramånaders rapport, samt 

att under punkt 6:2 yrkas månadsuppföljning.  

Moderaterna instämmer till Lennart Bergströms (SD) yrkande under punkt 

6:2.    
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Propositionsordning 1 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 2:3.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 2:3.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Propositionsordning 2 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 3:1.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 3:1  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Christina 

Lindbergs (C) förslag. 

Propositionsordning 3 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Anders Gäfverts (M) förslag under punkt 3:1.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfvert (M) förslag under punkt 3:1.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.    

Votering begärs och verkställs. 

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders 

Gäfverts (M) förslag röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med liggande förslag. 
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Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

 

Ledamot Ersättare Parti § 33 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson Elin Sandin V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander Karin Högberg KD X  

Erik Hultin Ulrika Sundgren C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

      

Reservation 

Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Propositionsordning 4 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Lennart Bergström (SD) förslag under punkt 6:1.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Lennart Bergströms (SD) förslag under punkt 6:1.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Propositionsordning 5 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Lennart Bergström (SD) förslag under punkt 6:2.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Lennart Bergströms (SD) förslag punkt 6:2.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  
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Votering begärs och verkställs.  

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Lennart 

Bergströms (SD) förslag röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

 

Ledamot Ersättare Parti § 33 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson Elin Sandin V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander Karin Högberg KD X  

Erik Hultin Ulrika Sundgren C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Moderaterna reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas yrkande. 

Bakgrund 

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun har reviderats 

utifrån den förändring som gjorts av budgetprocessen med justering av 

tidsplanen. Kommunens budgetdirektiv har tidigare beslutats i januari, det 

har nu förändrats till att beslut ska tas under mars samt att istället för 

budgetdirektiv beslutas planeringsförutsättningar.  

Utöver förändringar på grund av ändrad budgetprocess har språkliga och 

mindre förändringar gjorts för bättre tydlighet och läsbarhet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-27 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(5) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning 

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning med ändringar 

______  

 



 

 

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 
 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
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Datum 

2020-01-27 

 
Dnr  

KS/2020-000024 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

Förslag till beslut  

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anta Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun, daterad 

2020-01-27.  

 

Beskrivning av ärendet 

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun har reviderats 

utifrån den förändring som gjorts av budgetprocessen med justering av 

tidsplanen. Kommunens budgetdirektiv har tidigare beslutats i januari, det 

har nu förändrats till att beslut ska tas under mars samt att istället för 

budgetdirektiv beslutas planeringsförutsättningar.  

Utöver förändringar på grund av ändrad budgetprocess har språkliga och 

mindre förändringar gjorts för bättre tydlighet och läsbarhet.   

Anna Bostedt 

Tf ekonomichef 

 

 

 

Bilagor 

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun, daterad 2020-01-

27. 
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1 Syfte 

Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den 

ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen. 

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel: 

• Budget och mål 

• Ägardirektiv 

• Redovisning 

• Intern kontroll 

• Uppföljning 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla nivåer i organisationen för att 

möjliggöra en effektiv användning av kommunens resurser och skapa största 

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

verksamhet är en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas. 

De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för 

verksamhetens omfattning. 

2 Övergripande principer 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 

genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och 

budget för var och en av nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan 

nämnder. 

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala 

bolagen. 

Kommunstyrelsen ska begära in de verksamhets- och ekonomiuppföljningar 

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

beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska 

kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och föreslå åtgärder för att 

komma tillrätta med obalansen. 

Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att 

principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla 

verksamhetsområden. 

2.3 Nämndernas ansvar 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 

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

bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. 

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott. 

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en 

handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas 

effekt i tid och pengar. 

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade 

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

första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom 

budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera 

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

budget ska vara finansierad. 

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enlig fastställd plan eller när 

kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare information om 

verksamhet och ekonomisk ställning. 

3 Mål och budget 

3.1 Budgetprocess 

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

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

• Kommunstyrelsen fastställer planeringsförutsättningar med förslag 

på budgetramar 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. 

3.3 Nämndernas verksamhetsplan 

Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår för kännedom 

delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan. 
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3.4 Anslagsbindningsnivå 

3.4.1 Driftsbudget 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd per verksamhetsområde. Anslagsbindningsnivån 

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

verksamheter under innevarande budgetår. Anser nämnden att förändringen 

är av betydande omfattning kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa 

förändringen särskilt. Överföring av skattemedel mellan verksamheter som 

påverkar de av kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av 

kommunfullmäktige. 

3.4.2 Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde. 

Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika 

verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen. 

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos 

kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade 

skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen. 

3.5 Resultatutjämningsreserv 

Härnösands kommun inrättade 2019 en så kallad resultatutjämningsreserv, 

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

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

svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det 

balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsättning och 

användandet av medel ur resultatutjämningsreserv regleras enligt 

kommunallagen. 

3.6 Mål- och resultatstyrning 

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att 

kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner 

över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning. 

Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med 

tillhörande styrtal för respektive nämnd. Målen följs upp och analyseras 

kontinuerligt och återrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport och 

årsredovisning. 

4 Redovisning 

4.1 Syfte med redovisningen 

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 

• ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi 

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

för välgrundade beslut 

• tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 

kommunen och dess olika verksamheters resultat och ställning 
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4.2 Extern redovisning 

Den externa redovisningen i Härnösands kommun utgår från: 

• gällande lagstiftning 

• god redovisningssed 

• vedertagna redovisningsprinciper 

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar 

det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, 

uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och 

rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen ska utfärda regler och 

förtydligande gällande regler inom den externa redovisningen i kommunen. 

4.3 Intern redovisning 

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som 

kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med 

andra data från verksamheten utgöra underlag för beslutsfattare på olika 

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

uppbyggnaden av den interna redovisningen görs så att behovet av 

ekonomisk information på olika nivåer i kommunens organisation 

tillgodoses. Ansvaret för den interna redovisningen åvilar respektive nämnd i 

samspel med kommunstyrelsen. 

4.4 Redovisningsmodell 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen 

samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande 

redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket 

samtliga nämnder ska ingå. För att underlätta den sammanställda 

redovisningen kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, 

men med annan redovisningsmodell. 

5 Intern kontroll 

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

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

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

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

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

ekonomiska- och verksamhetsmässiga risker. Kommunfullmäktige ska 

besluta om ett reglemente för intern kontroll. 

6 Uppföljning 

6.1 Uppföljning kommunen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställa fyramånadersrapport, 

delårsrapport samt årsredovisning för kommunen. 

Fyramånadersrapport och delårsrapport ska tillställas kommunfullmäktige 

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

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

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut. 

6.2 Uppföljning nämnd 

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta en fyramånadersrapport 

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

samt redovisa verksamhetsplanens utfall i en verksamhetsberättelse för 

helåret. 

Fyramånadersrapporten ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat samt 

prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret.  

Delårsrapporten ska redovisa ett ackumulerat ekonomiskt resultat samt 

prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. Delårsrapporten ska även 

innehålla uppföljning av nämndens resultatuppdrag samt eventuella övriga 

mål. 

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. 

Redovisningen ska följa upprättade tidplan för verksamhetsberättelsen. I 

redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna verksamhetsplanen har 

genomförts och på vilket sätt den har hjälpt till att förverkliga 

kommunfullmäktiges övergripande mål. 

6.3 Uppföljning kommunala bolag 

Fyramånadersrapport, delårsrapport samt årsredovisning för kommunens 

helägda bolag ska överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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1 Syfte 

Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den 

ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen. som även utfärdar 

anvisningar till detta ekonomistyrningsreglemente. 

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel: 

 Budget och mål 

 Ägardirektiv 

 Redovisning 

 Intern kontroll 

 Uppföljning och utvärdering 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer i organisationen för 

att möjliggöra en effektiv användning av kommunens resurser och skapa 

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

och verksamhetsplaner är en förutsättning för att ekonomistyrningen ska 

lyckas.  

De finansiella målen uttrycker att ekonomin är en restriktion för 

verksamhetens omfattning. 

2 Övergripande principer 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 

genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och 

budget för var och en av nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan 

nämnder. 

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

ska ske genom ett fyrmånadersbokslut och ett delårsbokslut samt ett 

årsbokslut. 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala 

bolagen. 

Kommunstyrelsen ska begära in de verksamhets- och ekonomiuppföljningar 

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

beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska 

kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och föreslå åtgärder för att 

komma tillrätta med obalansen. 
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Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att 

principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla 

verksamhetsområden. 

2.3 Nämndernas ansvar 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande 

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

bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. 

Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning. 

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott. 

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en 

handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas 

effekt i tid och pengar. och redovisas för kommunstyrelsen. 

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

kommundirektören, ekonomichefen och personalchefen under en period får 

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

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade 

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

första hand vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom 

gällande budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige 

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

utökning av budget skall vara finansierad. 

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enlig fastställd plan enligt en 

av kommunstyrelsen fastställd plan för uppföljning eller när 

kommunstyrelsen finner anledning att inhämta ytterligare information om 

verksamhet och ekonomisk ställning. 

3 Budget och mål Mål och budget 

3.1 Budgetprocess 

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

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

 Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv planeringsförutsättningar 

med förslag till på budgetramar och anvisningar om målarbetet till 

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

 Kommunstyrelsen inbjuder representanter för samtliga partier i 

kommunfullmäktige till en budgetkonferens där förutsättningarna 

planeringsförutsättningarna presenteras. och diskuteras. 

 Kommunfullmäktige ska senast i juni månad fastställa budget och 

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

 Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över minst tre 

år, varav budgetåret är ska vara första året. 
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De förslag till budget och mål  Årsplan som föreläggs kommunfullmäktige 

ska vara beredda berett av kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktige kan om så är påkallat besluta om revidering av gällande 

budget. 

3.2 Budgeterad resultatnivå 

Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 

procent av skatteintäkter och statsbidrag (skattemedel). Endast i 

undantagsfall ska får den beräknade resultatnivån underskrida 1 procent av 

skatteintäkter och statsbidrag. 

3.3 Nämndernas verksamhetsplan 

Nämnderna ska senast i november för kommande före aktuellt budgetår för 

kännedom delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan. 

3.4 Anslagsbindningsnivå 

3.4.1 Driftsbudget 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd per verksamhetsområde ekonomiskt ansvariga 

inom förvaltningen. Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att 

nämnden fritt kan flytta skattemedel mellan verksamheter under innevarande 

budgetår. Anser nämnden att förändringen mellan verksamheten är av 

betydande omfattning kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa denna 

förändringen särskilt. Överföring av skattemedel mellan verksamheter som 

påverkar de av kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av 

kommunfullmäktige. 

3.4.2 Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde. 

Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika 

verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen. 

För investeringsprojekt överstigande en miljon kronor ska kommunens 

projektmodell tillämpas. 

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos 

kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade 

skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen. 

3.5 Resultatutjämningsreserv 

Härnösands kommun inrättade 2019 en så kallad resultatutjämningsreserv, 

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

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

svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det 

balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsättning och 

användandet av medel ur resultatutjämningsreserv regleras enligt 

kommunallagen. 
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3.6 Mål- och resultatstyrning 

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att 

kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner 

över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning. 

Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med 

tillhörande styrtal för respektive nämnd. Dessa anger nämndernas viktigaste 

prioriteringar för året. Målarbetet Målen följs upp och analyseras 

kontinuerligt och avrapporteras återrapporteras till kommunfullmäktige i 

delårsrapport och årsredovisning. 

4 Redovisning 

4.1 Syfte med redovisningen 

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 

 ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi 

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

för välgrundade beslut 

 tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 

kommunen och dess olika verksamheters resultat och ställning 

4.2 Extern redovisning 

Externredovisningen Den externa redovisningen i Härnösands kommun 

utgår från: 

 gällande lagstiftning 

 god redovisningssed 

 vedertagna redovisningsprinciper 

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar 

det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, 

uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och 

rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen ska utfärda regler och 

förtydligande gällande regler inom externredovisningen den externa 

redovisningen i Härnösands kommunen. 

4.3 Intern redovisning 

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som 

kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med 

andra data från verksamhetssystem verksamheten utgöra underlag för 

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

Det är av stor vikt att uppbyggnaden av internredovisningen den interna 

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

kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret för internredovisningen den 

interna redovisningen åvilar respektive nämnd i samspel med 

kommunstyrelsen. 
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4.4 Redovisningsmodell 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen 

samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande 

redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket 

samtliga nämnder ska ingår. För att underlätta den sammanställda 

redovisningen kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, 

men med annan redovisningsmodell. 

5 Intern kontroll 

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

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

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

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

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

ekonomiska risker och verksamhetsrisker ekonomiska- och 

verksamhetsmässiga risker. Kommunfullmäktige har beslutat ska besluta om 

ett reglemente för intern kontroll. 

6 Uppföljning och utvärdering 

6.1 Uppföljning kommunen 

Kommunstyrelsen ansvarar för att sammanställera fyramånadersbokslut 

fyramånadersrapport, delårsbokslut delårsrapport samt årsredovisning för 

kommunen. och delårsbokslut  

Fyramånadersbokslut Fyramånadersrapport och delårsbokslut delårsrapport 

ska vilka tillställas kommunfullmäktige senast vid för kännedom i juni- 

respektive oktobersammanträdet. 

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisning till kommunfullmäktige 

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

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut. 

6.2 Uppföljningar nämnd 

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta ett en fyramånadsbokslut 

fyramånadersrapport för perioden januari-april och ett en delårsrapport 

delårsbokslut för perioden januari-augusti samt redovisa verksamhetsplanens 

utfall i en verksamhetsberättelse för helåret. 

Fyramånadersbokslutet Fyramånadersrapporten ska redovisa ackumulerat 

ekonomiskt resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret.  

Delårsrapporten ska redovisa ett ackumulerat ekonomiskt resultat samt 

prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. Delårsbokslutet 

Delårsrapporten ska även också innehålla uppföljning av nämndernas 

nämndens resultatuppdrag samt eventuella övriga mål. verksamhetsmål samt 

ett koncernbokslut.  
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Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Denna 

Redovisningen redovisning ska följa upprättad plan den av 

ekonomiavdelningen upprättade tidplanen för årsbokslut 

verksamhetsberättelsen. I redovisningen ska tydligt framgå om den 

framtagna verksamhetsplanen har genomförts och på vilket sätt den har 

hjälpt till att förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. 

Nämndernas uppföljning sammanställs och analyseras av kommunstyrelsen. 

Sammanställningen tillskrivs kommunfullmäktige om inte 

verksamhetsmålen eller de ekonomiska målen uppfylls. 

6.3 Uppföljning kommunala bolag 

Fyramånadersbokslut Fyramånadersrapport, och delårsbokslut delårsrapport 

samt årsredovisning för kommunens helägda bolag ska överlämnas till 

kommunfullmäktige för kännedom. 

6.4 Årsredovisning 

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisning till kommunfullmäktige 

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

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut. 

6.5 Redovisning av verksamhetsplanens utfall 

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Denna 

redovisning ska följa den av ekonomiavdelningen upprättade tidplanen för 

årsbokslut. I redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna 

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

förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. 
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§ 35 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 

kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och 

Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Avståenden 

Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet i detta ärende.  

Bakgrund 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver 

kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters borgenstak 

med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. Köpekontraktet blir 

bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige i Härnösand 
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godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om godkännande 

tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-04. 

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

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

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

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

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

värms upp med fjärrvärme. 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

under 2016 och 2017 och att fastigheten är i mycket gott skick.   

 

Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt 

följande: 

 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 

 

 

 

 

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

som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år delat 

med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

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

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

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 

    

 

Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  
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Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

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

2. Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering 

och har i huvudsak en god standard.   

3. Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

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

”koncernperspektiv”.  

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

kan förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

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

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

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

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

stad av Härnösands storlek och förutsättningar. Därtill finns möjlighet att 

förbättra direktavkastningen genom att hyra ut de återstående lokalerna i 

fastigheten..    

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

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            

 

Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(4) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-23 

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

______  

 



 

 

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 
Henrik Petre, 0611-348015 
henrik.petre@harnosand.se 
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 Kommunfullmäktige 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

  

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

 

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters 

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

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver 

kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters 

borgenstak med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. 

Köpekontraktet blir bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige 

i Härnösand godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om 

godkännande tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-

04. 

 

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

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

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

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

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

värms upp med fjärrvärme. 

 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

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

följande: 

 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 

 

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

stad som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år 

delat med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

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

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

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 

    

Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  

Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

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

2. Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering 

och har i huvudsak en god standard.   

3. Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

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

”koncernperspektiv”.  

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

kan förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

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

 

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

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

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

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

fastigheten..    

 

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

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            

 

Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.   

Beslutsunderlag 

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Henrik Petre 

Utredare 
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Förvärv av Rådhuset 4 

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

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

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

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

4. 

Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska 

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

kommunfullmäktige i Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösands 

kommunfastigheters styrelse  

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

att kommunfullmäktige i Härnösand beslutar öka Härnösands kommunfastigheters 

 bogenstak med 35 miljoner kronor till sammanlagt 97 miljoner kronor.    

Sammanfattning 

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

Hushållningssällskapet i Västernorrlands län. 

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

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

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

sig fram till 2027-06-30 

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

 

Bakgrund 

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

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

kontorslokaler och en cafélokal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Direktavkastningen uppgår till strax över 6 %.  

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

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

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

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

372 000 kr. 

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

Fastigheten värms upp med fjärrvärme. 
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Försäljningsprocessen 

Hushållningssällskapet har initierat en försäljningsprocess varvid intressenter har haft möjligheter att 

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

kommunfastigheter har varit med och lämnat bud på fastigheten.  

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

37 200 000 kr. 

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

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

Budgivare   Bud  

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

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

 Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott 

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

god standard.  

 Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade lokalerna 

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

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

lönsamheten på fastigheten ytterligare 

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och Härnösands 

kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. 

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

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

affären. Om kommunfullmäktige lämnar sitt godkännande tillträder Härnösands kommunfastigheter 

fastigheten 2020-05-04. 

 
HÄRNÖSANDS KOMMUNFASTIGHETER 
 
 
Göran Albertsson 
VD 
 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Styrelseprotokoll AB Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 
Bilaga 2. Köpekontrakt 
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TRÄDGÅRDSGATAN 7

Anrik, vacker och välkänd byggnad i 
Härnösand!



Nu finns möjlighet att förvärva en lokalfastighet med kontor, lager och 

bostäder i centrala Härnösand. Hushållningssällskapet lät bygga och 

flyttade in i denna fastighet 1903 och har allt sedan dess ägt och 

förvaltat den.

Huvudbyggnaden består av fyra våningsplan samt källare. I huvudsak 

innehåller byggnaden uthyrda kontorslokaler och ett café. 

Fastigheten har ett centralt läge i Härnösand med tillgång till bra service 

och mycket goda kommunikationer.

Fastigheten säljes som friköpt!

Trädgårdsgatan 7

Mäklarhuset
Härnösand
Storgatan 16

871 31 Härnösand

Tel: 0611-500 580

www.maklarhuset.se

Lokaltyp: Kontor

Intäkter: 3 249 600 kr/år

Byggrätt ovan mark: 3 065 kvm

Utgångspris: 30 000 000 kr

Ester Hemström
ANSVARIG MÄKLARE

Mobil: 070-348 85 80

ester.hemstrom

@maklarhuset.se

Mats Lundqvist
KONTAKTPERSON

Mobil: 070-640 50 11

mats.lundqvist

@ekstampartners.se





Ekonomi och fakta

BESKRIVNING

Trädgårdsgatan 7, 87131 Härnösand. 

Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND 

RÅDHUSET 4. Kommun: Härnösand. 

Skattesats: 35,51.

Objektstyp: Kontor

Byggrätt ovan mark: 3 065 kvm.

Lokalyta: 2 592 kvm. 

Byggnadsår: 1903

EKONOMI OCH DRIFT

Total driftkostnad: 604 801 kr/år

Fördelning enligt följande: 

Uppvärmning: 303 502 kr/år

Vatten och avlopp: 11 421 kr/år

Renhållning: 30 631 kr/år

Elkostnad: 136 597 kr/år

Årlig elförbrukning: 98091 kWh/år

Fastighetsskatt/-avgift: 122 650 kr/år

Pantbrev: Det finns 4 pantbrev om totalt 24 

000 000 kr.

Taxeringsvärdesår: 1930

Taxeringsvärde: 12 265 000 kr (Fastställt 

avseende år 2019)

Byggnadsvärde: 9 200 000 kr

Markvärde: 3 065 000 kr

FASTIGHETEN

Hushållningssällskapets hus. Västernorrlands 

läns Hushållningssällskap bildades 1805 och 

har varit hyresgäst sedan byggnaden 

uppfördes 1903. Arkitekt var Albert Thurdin. 

Under åren 1903-1911 inrymdes här även 

Västernorrlands läns museisällskaps samlingar 

och biologiskt museum. I huset har Byhléns 

konditori haft sina lokaler. Byggnaden har en 

putsarkitektur i nyrenässans.

Hyresgäster och skicket på fastigheten.

Härnösands Kommun är fastighetens största 

hyresgäst och förfogar över ca 68 % av 

uthyrningsbar area. Domkyrkoförvaltningen 

den näst största och förfogar över ca 10 %. 

Lokalerna totalrenoverades 2016/ 2017 och är i 

mycket bra skick. I samband med renoveringen 

ändrades även planlösningarna efter 

hyresgästens önskemål.

Renoveringarna utfördes med stor 

noggrannhet och man kunde även bevara delar 

av de äldre detaljerna. Tekniken byttes ut och 

det blev mera moderna lokaler. Under samma 

period fick restauranglokalen delvis nya 

ytskikt, nytt kök och en egen 

ventilationsanläggning. 

De vakanta lokalerna har en lägre standard är 

de nyligen renoverade.

Byggnadens yttre underhållsskick bedöms 

som något sämre än normalt då fasaden är i 

behov av att putsas om.

Överlåtes ej i bolagsform.

Energideklaration

Utförd datum: 2019-08-23

Status: Energideklaration är utförd

Energiklass: D

Energiprestanda: 169 kWh/m²

Besiktningsman: Fredrik Olsson, 

Fastighetssnabben AB. 

UTRYMMEN

Bilplats

Parkeringsbeskrivning: Det finns 20 

motorvärmarplatser som ingår i 

kontorsförhyrningarna.



OMRÅDET

Fastigheten är beläget i centrala Härnösand. 

Näromgivningen utgörs av främst butiker, 

kontor och bostäder.

Kommunikationer

All servicefunktioner och kollektiva 

kommunikationer finns inom gångavstånd. 

Trafikleder ( E4 ) finns på 1 Km avstånd.

Teknisk beskrivning

Grund: Gjuten källargrund

Stomme: Tegel och trä

Fasad: Putsad

Fönster: 2+ 1 glas

Tak: Falsad plåttak

Vatten: Kommunalt

Avlopp: Kommunalt

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Mekanisk till- och frånluft med 

värmeåtervinning, ny ventilation med kyla 

2016/17

RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR

Rättigheter last

Avtalsservitut: Avloppsledning mm 

- Se beskrivning,

Ledningsrätt: Starkström

Inskrivna servitut och övriga gravationer 

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060926), 

Avtalsrättighet Avloppsledning mm

Planbestämmelser

Rådhuset, Stadsplan (Beslutsdatum: 19790919)

Tomt

2103 kvm (Tomtareauppgifter enligt 

lantmäteriet)

Välplanerad och lättskött tomt där befintlig 

bebyggelse upptar 60% av tomtarean. Den 

obebyggda delen utgörs av asfalterade ytor. 

På tomten finns det möjlighet till parkering för 

anställda, kunder och besökare.

Internet

Fiber via Servanet

Byggnadsbeskrivning

Huvudbyggnad är bebyggt i 4 våningsplan 

samt källare. I huvudsak innehåller byggnaden 

uthyrda kontorslokaler och ett café.

Övrigt

Befintliga hyresgäster

Härnösands Kommun - areal 1 765 kvm, 

hyresavtal gäller tom 2027-06-30.

Härnösands Domkyrkoförsamling - areal 251 

kvm, hyresavtal gäller tom 2023-09-30.
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Med reservation för avvikelser. © MÄKLARHUSET
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Med reservation för avvikelser
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Med reservation för avvikelser
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Med reservation för avvikelser. © MÄKLARHUSET

Med reservation för avvikelser
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§ 209 Dnr 2018-000124 530 

Medborgarförslag - Uthyrning av lådcykel på biblioteket 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta  

att avslå medborgarförslaget  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-05-11   

i vilket förslagsställaren vill att kommunen erbjuder uthyrning av lådcykel på 

biblioteket. Enligt förslagsställaren så föreslår han ett pilotförsök med 

uthyrning av lådcykel via biblioteket. I förslaget hänvisas till en kommun i 

Danmark där det har gjorts försök med en utökning av bibliotekets utbud till 

att även innehålla lådcyklar för att hjälpa medborgare att inse fördelarna med 

en lådcykel för olika transportärenden. Förslaget innebär att vi skapar något 

liknande i Härnösand och lådcyklarna bör ha eldrift eftersom det är mycket 

kuperat i staden.  Förslagsställaren föreslår också rabatt till de som kan 

uppvisa papper på att de ställt av bilen t.ex. över sommaren eller som kan 

intyga att de inte äger någon bil.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget innehåller goda intentioner för att skapa möjligheter för 

kommunens innevånare att erbjudas uthyrning av el cykel istället för att 

använda bilen. Samtidigt måste man vara medveten om att offentlig 

uthyrningsverksamhet kan vara ganska personalkrävande då inte bara 

tillgången på cyklar måste fungera utan även daglig service och tillsyn krävs. 

Sedan måste det skapas utrymme för en lämplig uppställningsplats som 

kommer att kräva någon form av en extra byggnad i anslutning till 

Sambiblioteket.                                                                                      

Samhällsförvaltningen har även skickat förslaget på remiss till några interna 

instanser, där endast bibliotekschef Susanne Hägglund svarat.                     

Synpunkter som framförts från biblioteket är bl.a. att erforderlig teknisk 

utrustning för utlåning av större föremål saknas och inköp av sådan teknik 

skulle innebära ökade kostnader för biblioteket. Det finns heller inga färdiga 

utrymmen i anslutning till biblioteket som skulle passa för förvaring och 

laddning av cyklar. Biblioteket ser även svårigheter med de personalresurser 

som finns idag att hantera det merarbete som det skulle kunna innebära att 

återhämta försenade eller felaktigt parkerade cyklar.                                                   
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Med hänvisning till det remissvar som inkommit och Samhällsförvaltningens 

resurser idag, så finns det tyvärr inget ekonomiskt utrymme för att starta upp 

uthyrningsverksamhet av lådcyklar.  

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 

Samhällsförvaltningen 

871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 

Brunnshusgatan 4 

 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
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Medborgarförslag – Uthyrning av lådcykel på biblioteket 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att avslå medborgarförslaget 

Beskrivning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-05-11 från Egil 

Priskorn som vill att kommunen erbjuder uthyrning av lådcyklar på 

biblioteket. Enligt förslagsställaren så föreslår han att ett pilotförsök 

genomförs med uthyrning av lådcyklar via biblioteket.                                             

I förslaget hänvisas till en kommun i Danmark där det har gjorts försök med 

en utökning av bibliotekets utbud till att även innehålla lådcyklar för att 

hjälpa medborgare att inse fördelarna med en lådcykel för olika typer av 

transportärenden. Förslaget innebär att vi skapar något liknande i Härnösand 

och lådcyklarna bör även ha eldrift eftersom det är mycket kuperat i staden.  

Förslagsställaren föreslår också rabatt till de som kan uppvisa papper på att 

de har ställt av bilen t.ex. över sommaren eller de som kan intyga att de 

överhuvudtaget inte äger någon bil. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslaget innehåller goda intentioner för att skapa möjligheter för 

kommunens innevånare att erbjudas uthyrning av lådcykel med eldrift 

istället för att använda bilen. Samtidigt måste man vara medveten om att 

offentlig uthyrningsverksamhet kan vara ganska personalkrävande då inte 

bara tillgången på cyklar måste fungera utan även daglig service och tillsyn 

kommer att krävas.                                                                                             

Sedan måste det skapas utrymme för en lämplig uppställningsplats med 

värme som kommer att kräva någon form av extra byggnad i anslutning till 

biblioteket.                                                                                      

Samhällsförvaltningen har därför även skickat förslaget på remiss till några 

interna instanser, där endast bibliotekschef Susanne Hägglund svarat.                     

Synpunkter som framförts från biblioteket är bl.a. att erforderlig teknisk 

utrustning för utlåning av större föremål saknas och inköp av sådan teknik 

skulle innebära ökade kostnader för biblioteket. Det finns heller inga färdiga 

utrymmen i anslutning till biblioteket som skulle passa för förvaring och 
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laddning av cyklar. Biblioteket ser även svårigheter med de personalresurser 

som finns idag att hantera det merarbete som det skulle kunna innebära att 

återhämta försenade eller felaktigt parkerade cyklar. Arbetet med daglig 

service av cyklarna kommer också att kräva extra personalresurser.

Umeå kommun erbjuder idag ett liknande upplägg och Samhälls-

förvaltningen har därför ändå tittat lite närmare på deras upplägg för att få 

lite mer kunskap om vad som skulle krävas för att starta upp en liknande 

verksamhet även i Härnösand. I Umeå finns ett koncept som heter U-bike 

och där uthyrningsbara cyklar finns uppställda i tre olika garage. Eftersom 

garagen ligger på olika ställen i Umeå centrum så erbjuds varierade 

möjligheter vart man vid olika tillfällen vill hämta sin cykel. 

Dessa garage är då även utrustade med passersystem för att kunder på ett 

smidigt sätt i samband med en bokning skall kunna hämta sin lådcykel.       

För Härnösands del så finns i kommunal ägo inga lämpliga lokaler eller 

varmgarage för att t.ex. ställa upp cyklar för allmän uthyrning och att titta på 

nybyggnation av sådana lokaler finns inget ekonomiskt utrymme för idag. 

Samtidigt behövs personal som via en specifik organisation för uthyrningen, 

måste finnas tillhands för både service och hantering av olika problem som 

kan uppstå. 

Med hänvisning till det remissvar som inkommit från biblioteket och efter 

studien av Umeås upplägg, så finns det tyvärr inget ekonomiskt utrymme 

eller resurser på förvaltningen för att idag starta upp en uthyrningsverk-

samhet av lådcyklar. 

Thomas Jensen 

Förvaltningschef 

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 
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E-postformulär

Namn

Egil Priskorn

Adress

Postnummer

Ort

Härnösand

Telefon

E-postadress

Datum

110518

Rubrik på medborgarförslaget

Pilotförsök: Uthyrning av lådcykel via biblioteket

Här skriver du ditt förslag

I en kommun i Danmark har det gjorts försök med utökning av bibliotekets utbud till även att innehålla lådcyklar
för att hjälpa medborgare inse fördelarna med en lådcykel för transportärenden inomorts.

Jag föreslår därför att vi skapar nått liknande i Härnösand. Förslagsvis bör lådcyklen ha eldrift eftersom det är
mycket kuperad i stan.
Jag föreslår rabatt till dem som kan visa upp papper på att dem ställt av bilen (Tex över sommaren) eller som
kan intyga att dem inte äger bil.
Se länken nedan sidan 6
http://furesoe.dn.dk/departments-media/3771/baeredygtighedplusogplusklimaplushandlingsplanplus2016-
2017.pdf



Sida 2

E-postformulär

Motivering (Här lämnar du en motivering till ditt förslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det skulle kunna genomföras).

Grön mobilitet är avgörande för att lösa utmaningarna vi står inför.
Inköp av tex mat i Härnösand verkar för en mycket stor andel af befolkningen i dagsläget ske med bil at döma
efter aktiviteten på stadens parkeringar.
Det saknas även fungerande heltänkt sammanhängande cykelvägsinfrastruktur som avskärmer cyklister från
bilar och ökar tryggheten för unga cyklister.
De cykelvägarna som byggts under senare år är tyvärr så guppiga eller oraka och dåligt planerade att barnen
tex på vangstagatan väljer vägen framför cykelvägen. Det räcker alltså inte att mäta framsteg i cylelplanering
endast via mätning av antal byggd cykelväg i meter. Vi måste få till en kvalitativ förbättring om vi ska ha något
hopp om att barnfamiljer och dagens ungdomar ska vilja bryta dem äldra generationerna destruktiva
bilberoende. I dagsläget ser det dystert ut. LÅT OSS VÄNDA UTVECKLINGEN.
Jag deltar gärna i möten eller liknande för hjälp med planering eller utvärdering av stadens cykelinfrastruktur.

Jag godkänner att Härnösands kommun enligt Personuppgiftslagen (Pul 1998:204) lagrar och Behandlar de
personuppgifter jag lämnar. Mitt namn och förslaget publiceras på Härnösands kommuns hemsida
www.harnosand.se, samt i kallelser och protokoll. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke (Pul 1998:204 12 §)
och därmed får ytterligare uppgifter inte behandlas. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter
används så kontakta kommunsekreteraren, 0611-34 80 00.

Ja
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Avsägelser 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelsen från Camilla Nilsson (L) som ersättare i 

kommunfullmäktige, 

att bevilja avsägelse från Malin Lindroth (V) som ledamot i 

kommunfullmäktige,       

att bevilja avsägelsen från Daniel Åsberg (V) som ersättare i 

samhällsnämnden,  

att bevilja avsägelsen från Lillian Kranz (KD) som ersättare i skolnämnden, 

att bevilja avsägelsen från Chantal Binua (KD) som ledamot i skolnämnden, 

att bevilja avsägelsen från Gottfrid Kranz (KD) som ersättare i 

samhällsnämnden,  

att bevilja avsägelsen från Khadijah Abdul Hakim (S) som ersättare i 

skolnämnden, samt 

att bevilja avsägelsen från Jonas Tynér (M) som ledamot i 

samhällsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Camilla Nilsson (L), 2019-12-17 

Avsägelse från Malin Lindroth (V), 2020-02-19 

Avsägelse från Daniel Åsberg (V), 2019-12-16      

Avsägelse från Lillian Kranz (KD), 2020-01-27 

Avsägelse från Chantal Binua (KD), 2020-01-27 

Avsägelse från Gottfrid Kranz (KD), 2020-01-27 

Avsägelse från Khadijah Abdul Hakim (S), 2020-01-27 

Avsägelse från Jonas Tynér (M), 2020-02-19 
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Valärenden 2020 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Camilla Nilsson (L), 

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast ordning utses till 

ledamot i kommunfullmäktige efter Malin Lindroth (V),  

att välja Lillian Kranz (KD) som ledamot i skolnämnden, 

att välja Chantal Binua (KD) som ersättare i skolnämnden,  

att välja Nissreen Khaie (KD) som ersättare i samhällsnämnden, samt 

att välja Keith Bryant (V) som ersättare i samhällsnämnden. 

    

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.     

 

______  

 



), 

e Regeringen 

Regerings beslut 1:1 

2020-01-23 
S2020/00281/FS ,.,. 

L ,._ 

KS 2-o- 51 
Soc ia ldepa rtementet Socialstyrelsen 

106 30 Stockholm 

Förordnande i styrelsen för Socialstyrelsen 

Beslut 

Regeringen förordnar följande personer att vara ordförande och ledamöter i 

styrelsen för Socialstyrelsen från och med den 1 febrnari 2020 till och med 

den 31 januari 2023. 

Ledamöter 

Kjell Asplund, ordfdrande 

Charlotta Gustafsson, vice orc!frirande 

Martin Börjesson 

Lars Liljedahl 

Anna N ergårdh 

Ingrid Petersson 

Anders Sylvan 

Mikael Wiberg 

f.d. generaldirektör och utredare 

överdirektör FRA 

universitetslektor 

kommundirektör 

särskild utredare 

generaldirektör Formas 

senior rådgivare för Nationella 

läkemedelslistan 

professor i anatomi och 

handkirnrgi 

Regeringen utser Kjell Asplund att vara ordförande och Charlotta 

Gustafsson att vara vice ordförande i styrelsen. 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 8 
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se 

g 
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§ 137 Dnr 2019-000125 1.1.4.2 

Verksamhetsplan 2020 

Skolnämndens beslut 

Skolnämnden beslutar 

att fastställa verksamhetsplan inklusive intern kontrollplan för 2020 

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2020 samt 

att delge kommunfullmäktige skolnämndens verksamhetsplan och budget 

för 2020.  

Bakgrund 

Verksamhetsplanen är ett styrande dokument för hur verksamheten ska 

kunna nå de mål som skolnämnden har fattat beslut om. Dokumentet är 

således en plan för måluppfyllelse.  

Verksamhetsplanen består av skolnämndens resultatuppdrag, skolnämndens 

mål och indikatorer samt de strategiska åtgärder som verksamheten ska 

arbeta med för att nå målen. Verksamhetsplanen har i dialog med 

skolnämndens presidium reviderats utifrån skolnämndens beslut 2019-10-31 

med begäran om förtydliganden avseende målformulering och metod för 

uppföljning av indikatorer och nyckeltal..  

Verksamhetsplanen avslutas med förslag på intern kontrollplan för år 2020 

med risker och tillhörande kontrollmoment. Skolförvaltningen föreslår i 

verksamhetsplanen tre processer för intern kontroll 2020.     

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 - Verksamhetsplan inklusive plan för intern kontroll 2020 

______ 
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1 Nämndens uppdrag och verksamhet 

1.1 Uppdrag och verksamhet 
Uppdrag och verksamhet 

Skolnämnden ansvarar för utbildning av barn och ungdomar i åldrarna 1–21 år. Utbildningen syftar 

till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

Skolnämnden ska enligt kommunallagen 6 kap. § 6 inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

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

tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av kommunallagen 10 kap. §1 

har lämnats över till någon annan. 

Skolnämnden ansvarar för att: 

1. fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar enligt 

skollagen (2010:800) 

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

3. leda och samordna verksamheten inom skol- och utbildningsformerna: 

 förskola 

 pedagogisk omsorg 

 öppen förskola 

 förskoleklass 

 grundskola 

 grundsärskola 

 fritidshem 

 gymnasieskola 

 gymnasiesärskola 

 musik- och kulturskola 

4. utforma utbildning i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar 

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

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

7. utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens ansvarsområde för alla barn och 

elever i kommunen 
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8. alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

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

godkänt 

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

11. systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

"Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper 

och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare." (Skollagen 1 kap § 4) 

Organisation och ledningsstruktur 

Skolförvaltningen har 727 tillsvidareanställda medarbetare fördelade inom förskola, pedagogisk 

omsorg, öppen förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, Musik och kultur-skolan samt övergripande ledning och gemensam administration 

med gemensamma resurser. Förvaltningens ledningsgrupp utgörs av förvaltningschef/skolchef och 

tre verksamhetschefer. Varje förskole-/skolenhet leds av en rektor. 
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2 Viktiga händelser 
Kompetensförsörjning och pensionsavgångar 

Behörighetskrav i kombination med stora pensionsavgångar under kommande år ställer höga krav på 

arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjningen. 

Digitalisering 

Utifrån den nationella strategin för skolans digitalisering har kommunen fortsatt stort fokus på 

likvärdig tillgång till digitala verktyg och kompetens. Utbyggnad av trådlöst nätverk till alla enheter 

planeras vara klart våren 2020. 

Implementeringen av det administrativa systemet, IST admin, har avstannat då leverantören inte 

fullföljt sina åtaganden utifrån genomförd upphandling. Implementeringen skulle ha varit klar 1 

januari 2019. Planen är att systemet ska vara igång under 2020. 

Nyanländas lärande 

I samarbete med Skolverket påbörjades en förvaltningsövergripande insats mellan skol- och 

arbetslivsförvaltning, Nyanländas lärande. Efter genomförd nulägesanlys våren 2019 har en 

handlingsplan upprättats med aktiviteter som kommer att genomföras under kommande år fram till 

och med 2021. 

Aktuella nationella regeländringar från och med 1 juli 2019 

 Förskolechef benämns rektor och omfattas befattningsutbildningen för rektorer. 

 Krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i 

fritidshemmet. 

 Nya bestämmelser har införts om en garanti för tidiga insatser för läsa, skriva, räkna. 

Huvudmannen ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska 

förutsättningar att uppfylla garantin. 

 Mer undervisningstid i matematik för högstadiet. 

 Ytterligare undervisningstid fördelas i idrott och hälsa mellan mellanstadiet och högstadiet. 

Undervisningstiden i elevens val minskar med motsvarande undervisningstid. 

Planerade nationella regeländringar under 2020 

 Reviderade ämnesplaner i grundskolan och gymnasieskolans kursplaner i engelska, 

matematik och moderna språk kommer att gälla från och med 1 juli 2020. 

 Betygsutredning gällande ämnesbetyg i gymnasieskolan kommer att presenteras i maj 2020. 
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3 Planerad verksamhet 

3.1 Planerad verksamhet för året 
Skolförvaltningen fortsätter att genomföra insatser enligt kompetensförsörjningsplanen med 

nyrekrytering och kompetensutveckling för att behålla befintlig personal. Pågående insatser är 

arbetsintegrerad lärarutbildning med anställning i Härnösands kommun och utbildning av 

lärarassistenter. Bland annat ska nya riktlinjer för karriärtjänster tas fram och gälla från och med 1 

januari 2020. 

Pågående utvecklingsarbete kring skolan och förskolans digitalisering med insatser kring 

kompetensutveckling och likvärdig tillgång till digitala verktyg fortsätter. Det kommer att innebära 

kostnader för skolförvaltningen även under 2020. 

Skolförvaltningen har skolnämndens uppdrag att under år 2020 fortsätta med att klarlägga och 

utreda förutsättningarna för en mer likvärdig utbildning för barn och elever i Härnösands kommun. 

Insatser inom ram för den nationella satsningen Likvärdig skola planeras och genomförs. 

Utifrån nulägesanalys i Skolverkets stöd för insatsen Nyanländas lärande är en handlingsplan 

beslutad. En rad insatser är planerade, bland annat: 

 Utbildning av SKUA-utvecklare (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) 

 Upprätta handlingsplan för mottagande 

 Kartläggning av nyanlända elever 

 Läslyft i förskola 

 TMO traumamedveten omsorg 

 Leda i förändring 

 Bygga svenska 

 Trygghet, studiero och värdegrund 

 Utbildning att undervisa på modersmål 

 Vägledning av nyanlända 

3.1.1 Resultatuppdrag och styrtal från kommunfullmäktige 
Titel Mål 

Mål 2 - Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Skolans attityder till företagande ska förbättras 3.79 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till ett gymnasieprogram ska öka (SKN, KF-
resultatuppdrag) 

85.0% 

Andelen elever i grundskolans åk 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov 
för ämnesprovet svenska och svenska som andra språk ska öka (SKN, KF-resultatuppdrag) 

78.0% 

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildning inom 3 år i kommunen ska öka 69.0% 

Ett flertal processer har initierats och pågår även sedan tidigare, som syftar till att uppnå de 

resultatmål som anges. Fortsatta satsningar på Läslyftet i förskolan fokuserar yngre barns 
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språkutveckling. Satsningen Nyanländas lärande och dess fokus på språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt har som ett av sina huvudmål att öka förmågan att förbättra förutsättningarna för goda 

kunskapsresultat för nyanlända barn och elever och elever med annat modersmål än svenska. 

Nyanländas lärande omfattar samtliga skolformer. 

Skolans styrdokument anger såväl i övergripande mål och riktlinjer som i enskilda kursplaner vilka 

kunskaper och förmågor som skolan ska tillhandahålla eleverna då det gäller nyfikenhet, kreativitet 

och självförtroende och vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Utbildningen 

ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt 

som främjar entreprenörskap. 

3.2 Planerad verksamhet för kommande år 
Kommande års insatser: 

 Fortsatt arbete enligt skolförvaltningens gällande kompetensförsörjningsplan. 

 Förskolans och skolans digitalisering. 

 Likvärdig skola. 

 Aktiviteter inom insatsen Nyanländas lärande. 

3.3 Skolnämndens mål 
Skolnämnden redovisar sin måluppfyllelse kopplad mot det huvuduppdrag för skolhuvudmannen 

som skrivs fram i de nationella styrdokumenten för respektive verksamhetsform. 

Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande, erbjuda en trygg omsorg och grundlägga 

barnets trygghet och självkänsla. 

Skolan ska erbjuda en social gemenskap som ger trygghet, tillit till sin egen förmåga samt vilja och 

lust att lära. Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 

Skolnämndens mål 2020 är: 

Alla förskolor och skolor ska kännetecknas av 

En god miljö för utveckling och lärande 

Indikatorer: 

 I kommunens förskolor och skolor är utforskande, nyfikenhet och lust att lära en grund för 

utbildningen. 

 I kommunens förskolor och skolor finns en social gemenskap som ger trygghet och tillit till 

den egna förmågan, vilja och livslång lust att lära. 

Indikatorerna följs upp, analyseras mot resultaten av olika mätningar och utfallen av brukarenkäter, 

och redovisas för varje enhet och verksamhetsform enligt Skolverkets vetenskapligt förankrade 

modeller för systematiskt kvalitetsarbete. 
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4 Ekonomiskt sammandrag 

4.1 Budgetförutsättningar och beslutade medel 
Detaljer om preliminärt tilldelade medel återfinns i budgetdirektivet från KS (jan), detaljer om 

nämndens eventuella äskanden återfinns i nämndens budgetförslag (apr) och detaljer om KFs beslut 

om tilldelade medel återfinns i Årsplanen (jun). 

Driftsbudget (mnkr) Budget 2020  Investeringsbudget (mnkr) Budget 2020 

Preliminärt tilldelade 
skattemedel av KS 

600,3  Preliminärt tilldelade 
investeringsmedel av KS 

2,0 

Äskade skattemedel i 
nämndens budgetförslag 

22,4  Äskade investeringsmedel i 
nämndens budgetförslag 

0,0 

Totalt 622,7  Totalt 2,0 

     

Tilldelade skattemedel av KF 605,8  Tilldelade investeringsmedel av 
KF 

0,5 

Totalt 605,8  Totalt 0,5 

Skolnämnden har tilldelats 605,8 mnkr av kommunfullmäktige inför budgetåret 2020. Den 

preliminära budgetramen från kommunstyrelsen angavs till 600,3 mnkr och utöver detta har 

nämnden fått utökad ram med 5,5 mnkr. Av den ökningen avser 0,8 mnkr en överflytt av 

skattemedel från socialnämnden till skolnämnden för verksamhet i samverkansformen SkolFam. 

Äskanden om 22,4 mnkr gjordes under vårens budgetprocess för att bibehålla skolnämndens 

verksamheter under 2020. 

Uppräkning enligt kommungemensamma anvisningar utifrån 2019 års nivå har beräknats med 2,0% 

för hyreskostnader och 2,2% för personalkostnader. 

Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från september 2019 för fem år framåt visar att antalet 

placeringar kommer att ligga relativt oförändrat. Dessa siffror är inte justerade för asylprognos eller 

elever inom anslagsfinansierade verksamheter. 

Sammanställning elevprognos 
2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

Förskola 1 225 1 220 1 213 1 211 1 201 

Pedagogisk omsorg 30 30 30 30 30 

Förskoleklass 261 275 279 273 282 

Grundskola 2 634 2 621 2 642 2 659 2 654 

Gymnasieskola 930 962 944 924 927 

Antal barn och elever 5 081 5 108 5 108 5 098 5 094 

Fritidshem 970 969 973 975 978 

Antal placeringar 6 051 6 077 6 081 6 073 6 073 

Utifrån Statistiska centralbyråns befolkningsprognos från september 2019, antaganden om antal 

elever inom anslagsfinansierade verksamheter samt förvaltningens asylprognos, beräknas antalet 

barn och elever inom grundbeloppsfinansierade verksamheter minska med 66 st (motsvarar 111 st 

placeringar) 2020 jämfört med 2019. Den stora minskningen mellan åren ligger främst inom 

grundskolan, vilket påverkar även fritidshemsverksamheten. 

Barn- och elevantal Budget 2020 Budget 2019 Förändring 2019-
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grundbeloppsfinansierade 
verksamhetsformer 

2020 

Förskola 1 263 1 235 28 

Pedagogisk omsorg 26 30 -4 

Förskoleklass 270 279 -9 

Grundskola 2 610 2 691 -81 

Gymnasieskola 912 912 0 

Antal barn och elever 5 081 5 147 -66 

Fritidshem 950 995 -45 

Antal placeringar 6 031 6 142 -111 

4.2 Nämndens driftbudget 
Driftsbudget per konto 
(mnkr) 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Differens 
2019/2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 725,4 693,4 713,9 20,5 720,0 726,1 

- skattemedel 594,0 600,3 605,8 5,5 611,9 618,0 

- interna intäkter 6,4 5,5 3,8 -1,7 3,8 3,8 

- externa intäkter 125,0 87,6 104,3 16,7 104,3 104,3 

Kostnader -725,9 -693,4 -713,9 -20,5 -720,0 -726,1 

- köp av 
huvudverksamhet 

-100,8 -100,9 -103,0 -2,1 -103,0 -103,0 

- personal -448,0 -420,4 -435,0 -14,6 -441,1 -447,2 

- lokalhyra -81,1 -83,6 -84,3 -0,7 -84,3 -84,3 

- fastighets- och 
driftskostnader 

-5,1 -5,2 -3,6 1,6 -3,6 -3,6 

- avskrivningar -1,9 -2,7 -2,1 0,6 -2,1 -2,1 

- övriga kostnader -89,0 -80,6 -85,9 -5,3 -85,9 -85,9 

Resultat -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Skolnämndens tilldelade skattemedel för 2020 har ökat med 5,5 mnkr jämfört med 2019 års budget. 

De interna intäkterna minskar vilket främst beror på projektet SkolFam där skattemedel har förts 

över från socialnämnden till skolnämnden. De externa intäkterna beräknas dock öka med 16,7 mnkr 

vilket till största del består av Skolverkets satsningar på likvärdig skola och nyanländas lärande. 

Även kostnaderna är högre än 2019 års budget. Personalkostnaderna står för den största delen där 

ökningen finns främst inom de grundbeloppsfinansierade verksamheterna och motsvaras av 

lönekostnadsuppräkningen enligt direktiv. En del av de ökade kostnaderna hör samman med 

statsbidraget för likvärdig skola som möjliggör satsningar. Även posten för övriga kostnader förväntas 

öka främst på grund av satsningar inom ramen för statsbidragen för likvärdig skola och nyanländas 

lärande. Köp av huvudverksamhet är främst kostnad för köp av plats hos andra huvudmän vilket 

förväntas öka utifrån 2019 års budget. 

Driftsbudget per 
verksamhetsområde (mnkr) 

Skattemedel 2020 Övriga intäkter 2020 Kostnader 2020 

Skolnämnden 1,3 0,0 -1,3 

Förvaltningsövergripande 
verksamhet 

17,2 2,9 -20,2 

Musik- och kulturskola 9,5 0,7 -10,2 

Öppen förskola 1,2 0,0 -1,2 
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Förskola 146,2 24,9 -171,1 

Pedagogisk omsorg 1,8 0,2 -2,0 

Fritidshem 19,3 7,3 -28,8 

Förskoleklass 17,3 2,5 -18,4 

Grundskola 263,5 36,9 -299,5 

Grundsärskola 11,8 0,5 -12,3 

Gymnasieskola 106,3 25,8 -132,0 

Gymnasiesärskola 10,3 2,6 -13,0 

Eftis 0,1 3,8 -3,9 

Totalt 605,8 108,1 -713,9 

Skolnämnden har sedan i juni haft att inarbeta en omfattande bristande budgettäckning mot anförda 

behov för en verksamhet 2020 med samma inriktning och omfattning och med samma struktur som 

år 2019. Kommunfullmäktiges beslut om höjd skattemedelsram med 5,5 mnkr lämnade ett 

kvarvarande, ej inarbetat beting på motsvarande 16,9 mnkr för skolnämnden att åtgärda. 

Under tidig höst har utökade statliga satsningar i form av riktade statsbidrag medfört ökade externa 

intäkter även till skolnämnden. Statsbidragens konstruktion och villkor medför emellertid att de 

externa medlen inte kan användas för en ensidig underskottstäckning. Därtill anges en 

uträkningsmodell som villkorar att kommunens kostnader i vissa avseenden, ex. undervisning, inte 

får minskas annat än att statsbidragen då återkrävs enligt motsvarande uträkningsmodell. Detta 

tillsammans med att det mest omfattande statsbidraget, Likvärdig skola, riktar sig till grundskolan, 

medför att utrymmet är klart begränsat för att fördela statsbidragen till de verksamheter som enligt 

skolnämndens modell för finansiering med barn- eller elevpeng har de största utmaningarna att nå 

balans i budget under året. 

En budget i balans år 2020 kräver därför fortsatt och fortlöpande anpassning i verksamhet utöver de 

åtgärdsplaner som tagits fram på enhetsnivå i detaljbudgetarbetet. Skolförvaltningen beräknar att de 

indrag i budget som ytterligare gjorts för en budget i balans år 2020 omfattar drygt 5,6 mnkr, vilket 

motsvarar omräknat i personalkostnader drygt 10 årsarbeten utöver den anpassning som 

detaljbudgetarbetet lämnat. Denna beräkning förbehåller osäkerheten kring utfallet avseende de 

riktade statsbidragen och användningen av dessa medel utifrån regelverket. 

4.2.1 Budgeterat antal årsarbetare 
Årsarbetare (antal) Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Differens 2019/2020 

Skolnämnden 0,00 0,00 0,00 0,00 

Förvaltningsövergripande 
verksamhet 

47,89 32,23 15,14 -17,09 

Musik- och kulturskola 14,20 13,73 13,57 -0,16 

Öppen förskola 1,56 2,05 1,55 -0,50 

Förskola 192,63 206,34 198,77 -7,57 

Pedagogisk omsorg 3,14 2,91 2,59 -0,32 

Fritidshem 47,56 44,92 47,29 2,37 

Förskoleklass 18,46 16,00 17,50 1,50 

Grundskola 307,65 305,62 329,01 23,39 

Grundsärskola 17,58 16,50 17,82 1,32 

Gymnasieskola 109,25 101,73 107,93 6,20 

Gymnasiesärskola 15,63 15,75 16,03 0,28 
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Eftis 6,70 6,95 6,30 -0,65 

Totalt 782,25 764,73 773,50 8,77 

I budget för 2020 ligger en ökning av totala antalet årsarbetare med 8,77 st i förhållande till 2019, 

vilket förklaras till del av utlägget av de riktade statsbidragen. I huvudsak har statsbidragen i 

enheternas internbudget förlagts mot personalkostnader. 

Den stora förändringen mellan åren är att personal som tidigare har redovisats under 

förvaltningsövergripande verksamhet nu har flyttats och istället direkt belastar den verksamhet de 

arbetar inom. Detta berör främst förskola, grundskola och gymnasieskola och ökar antalet 

årsarbetare inom de verksamheterna. Inom grundskola finns också en viss ökning av personal som är 

kopplade till Skolverkets satsning på likvärdig skola. 

Förskoleverksamheten har i budget 2020 minskat antalet årsarbetare från budget 2019 trots den 

redovisningsmässigt överflyttade förvaltningsövergripande personalen och en budget på 28 fler barn 

inom verksamheten. Denna minskning ligger i linje med den anpassning av verksamheten som 

beslutats om under 2019, mot bakgrund av den ramförändring som skolnämnden haft att hantera 

och beslutet om att lägga ett anpassningskrav på förskolan till det rådande ekonomiska läget. 

4.3 Investeringsbudget 
Investeringsbudget 
(mnkr) 

Budget 2019 Budget 
2020 

Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Förskola 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Grundskola 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Gymnasieskola 0,2      

       

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

Skolnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en investeringsbudget på 0,5 mnkr för 2020. Den 

preliminära investeringsbudgeten från kommunstyrelsen var 2,0 mnkr. De investeringar som 

planeras under 2020 är installation av accesspunkter för att förbättra infrastrukturen på förskolor 

och skolor. Kommande års investeringar kommer att främst utgöras av verksamhetsanpassningar i 

förvaltningens hyrda lokaler. 
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5 Internkontroll 
Titel Riskvärde 

Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Eleven får inte modersmålsundervisning som den har rätt till  

Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till  

Verksamheten saknar behöriga lärare  
Mål 4 - Kunskapsstaden där alla kan växa 

Risk 

* Eleven får inte modersmålsundervisning som den har rätt till. 

Elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska erbjudas undervisning i 

modersmål om 

 en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål 

 språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 

 eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn 

och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga 

umgängesspråk i hemmet. Men eleven måste ha grundläggande kunskaper i språket. Huvudmannen 

är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. 

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om 

 det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen 

 dessa elever vill få undervisning i språket, och 

 det finns en lämplig lärare. 

Det är rektorn som avgör om en lärare är lämplig att undervisa i modersmål. 

Källor: 10 kapitlet 7 §, 11 kapitlet 10 §, 12 kapitlet 7 § och 13 kapitlet 7 § skollagen och 5 kapitlet 7, 9-

12 §§ skolförordningen. 

* Eleven får inte studiehandledning på modersmål som den har rätt till. 

En nyanländ elev, som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan, grundsärskolan 

eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts enligt 12 c §, ska få studiehandledning på 

modersmålet om det inte är uppenbart obehövligt. Studiehandledningen ska syfta till att ge eleven 

förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, om det är ett annat än modersmålet. 

(Skollagen 3 kap 12 i §) 

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn framkom det att Härnösands kommun hade brister i rutiner för 

att erbjuda elever modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Utifrån andelen 

flerspråkiga elever erbjöd Skolverket kommunen att delta i satsningen "Nyanländas lärande". Syftet 
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är att stärka utbildningens kvalitet. Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå till år 2021. 

Internkontrollen görs för att säkra förbättrade rutiner under arbetets gång. 

* Verksamheten saknar behöriga lärare 

Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får 

bedriva undervisningen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som 

krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet. 

Regeringen får även meddela föreskrifter om undantag från kraven på legitimation och behörighet 

för sådana speciallärare och specialpedagoger som är anställda som lärare i grundsärskolan, 

specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. Källa: 2 kap 13 § skollagen 

Om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven enligt 13 § 

eller om det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna eller barnen, får en annan lärare 

eller förskollärare bedriva undervisningen. En sådan lärare eller förskollärare ska 

1. vara lämplig att bedriva undervisningen, och 

2. i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är 

behörighetsgivande. 

En person som avses i första stycket får bedriva undervisning under högst ett år i sänder. Detta gäller 

dock inte om undervisningen avser 

1. modersmål, 

2. yrkesämne i gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

eller särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå, eller 

3. individuella kurser eller orienteringskurser i kommunal vuxenutbildning. 

Om en person som avses i 18 § ska användas för att bedriva undervisning under längre tid än sex 

månader, ska huvudmannen först fatta beslut om detta. 

Källa: 2 kap 18-19 § skollagen 
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